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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ และ3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติ
ปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2/1 ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 25 คน โรงเรียนบ้านปากน�้ำปราณ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.80/81.53 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำ� หนด 80/80 2) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 และ3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ และด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ อยู่ในระดับมากเท่ากันตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชุดฝึกทักษะ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญั ญาของกิลฟอร์ด รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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Abstract
The objectives of this research were 1) To develop a set of creative writing skills by using the concept of
Gilford’s intellectual structure theory in conjunction with the Synthetics teaching model to enhance students’ creative
writing abilities Grade 2 to meet the criteria 80/80. 2) to compare students’ creative writing abilities Grade 2 before
and after using the creative writing skill set using Gilford’s intellectual structure theory theory together with the
Synnetic teaching model and 3) To study the satisfaction of grade 2 students towards the set of creative writing skills
by using the concept of Gilford’s intellectual structure theory together with the Synnex teaching model Tactics.
The samples used in the research were Grade 2 students who are studying in the second semester of the academic
year 2561, number 25 Ban Pak Nam Pran School Office of Primary Education Area, Prachuap Khiri Khan District
2 Choose a specific type. (Purposive Sampling) The tools used in the research consisted of Creative Writing Skills
Training Set learning management plan Creative writing ability assessment form And satisfaction questionnaires.
Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and testing.
The research found that 1) The efficiency of the set of creative writing skills using Gilford’s theory of intellectual
structure in combination with the Synthetics teaching model. With efficiency of 81.80 / 81.53 which is higher than
the criteria set 80/80. 2) The results of the evaluation of creative writing ability showed that the creative writing
ability after using was significantly different than before using at the level of .05 and 3) The results of the evaluation
of student satisfaction towards the set of creative writing skills were at a high level When considering each aspect,
it was found that students were satisfied. Benefits Aspects of the skill set And activities in skill training sets In the
same level as.
Keywords: creative writing, skill set, Guilford’s intellectual structure theory, Synthetics teaching style
บทน�ำ
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรม เป็นเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สาร การแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ ตลอดจนน�ำ
ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ และยังเป็นสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ
ซึ่งเป็นสมบัติล�้ำค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป [1] จากรายงานการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 56.07 ในด้านการเขียน
มี ค ะแนนรวมเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 34.44 [2] ซึ่ ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาอี ก มาก จากผลการประเมิ น พบว่ า นั ก เรี ย น
ส่วนใหญ่มีข้อควรพัฒนาคือ นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้เพียง 3-4 ประโยคและความยาวของเนื้อหาไม่
ถึง 10 บรรทัดซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เนื้อหาที่เขียนไม่ครอบคลุม และไม่ตรงประเด็นกับเรื่องและภาพ
มีใจความวกวน สื่อความได้ยาก อีกทั้งยังใช้ภาษาในการเขียนไม่ถูกต้องไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรือ
ล�ำดับความคิดออกมาเป็นข้อความที่ไพเราะและรัดกุมตรงกับชื่อเรื่องหรือภาพที่ก�ำหนดให้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
(Creative writing) เป็นการเขียนที่มีลักษณะของการคิดริเริ่ม ผู้เขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ของตนมา
เชื่อมโยงความคิดในการเขียน อัจฉรา ชีวพันธ์ [3] ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่จะต้องคิดค้น
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และเสนอผลงานการเขียนทีม่ รี ปู แบบและเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย แปลกใหม่และไม่ถกู จำ� กัดด้วยกรอบหรือกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิด
แบบอเนกนัย (Divergent thinking) ที่หมายถึง ความสามารถในการคิดค�ำตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายแง่หลายมุม
หลายรูปแบบแตกต่างกันไป กิลฟอร์ดได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) มี 4 องค์ประกอบ คือ
1) ความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคิดริเริ่ม และ 4) ความคิดละเอียดลออ โดยแสดงผลของการคิด
ในลักษณะของ หน่วย จ�ำพวก ความสัมพันธ์ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต์ แนวคิดรูปแบบการสอนแบบ
ซินเนคติกส์ ที่จอยส์และวิล [4] ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ใช้วิธีการคิดเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปไมยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ โดย เสนอวิธีคิดไว้ 3 แบบ คือ 1) การเปรียบเทียบแบบตรง
(Direct analogy) 2) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิง่ อืน่ (Personal analogy) และ 3) การเปรียบเทียบคำ� คูข่ ดั แย้ง (Compressed
conflict) เป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน ในการพัฒนาทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้สอนเป็นบุคคลส�ำคัญที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ ดังที่ สุภานันท์ ชาทอง [5] กล่าวว่า
ความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ดีและมีคุณภาพจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กได้นั้น ต้องอาศัยครูเป็นตัวกลางและ
เป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและตอบค�ำถามอย่างอิสระ
ใช้ค�ำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ตอบและค�ำตอบนั้นจะไม่มีผิดแต่ควรให้ผู้เรียนได้มีเหตุผลของความคิด ผู้สอน
มุง่ เน้นไปทีต่ วั เด็กเป็นสำ� คัญคือ ให้เด็กได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองบ่อย ๆ และเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งจนเกิดความ
ช�ำนาญ ซึง่ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเชือ่ มโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)
ว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติซ�้ำ ๆ บ่อย ๆ และน�ำไปปฏิบัติเป็นประจ�ำจะท�ำให้สิ่งที่กระท�ำนั้นเกิดความสมบูรณ์
ถูกต้อง เกิดการเรียนรูท้ คี่ งทนถาวร จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งสร้างสือ่ หรือนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากความส�ำคัญของปัญหาและแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังกล่ าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนในการเปรียบเทียบตามแนวคิดรูปแบบ
การสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการใช้ชดุ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบ
การสอนแบบซินเนคติกส์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
ขอบเขตการวิจัย
1. ก�ำหนดเนื้อหาสาระตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ สาระที่ 2
การเขียน ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.2/2 เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ ท 2.1 ป.2/3 เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ ท 2.1
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ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ตัวชีว้ ดั ท 4.1 ป.2/2 เขียนสะกดคำ� และบอกความหมายของ
ค�ำ ท 4.1 ป.2/3 เรียบเรียงค�ำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด
2. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ด
ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 2) ความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทสี่ ร้างขึน้ จำ� นวน 4 ชุด ใช้เวลาในการฝึก ทัง้ หมด 18 ชัว่ โมง มีการประเมิน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กอ่ นใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำ� นวน 1 ชัว่ โมง ทดลองใช้ชดุ ฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 16 ชั่วโมง และประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังใช้ชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 จ�ำนวน 1,764 คน จ�ำนวน 60 ห้อง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จำ� นวน 25 คน โรงเรียนบ้านปากน�ำ้ ปราณ สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 2 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติ
ปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 2) แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอน
แบบซินเนคติกส์ 3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของชุดฝึกทักษะ
2) ก�ำหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2
การเขียน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 3) ออกแบบและสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 4 ชุด โดย
น�ำแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ด มิตดิ ้านวิธกี ารคิด คือ การคิดแบบอเนกนัย = D มิตดิ ้านเนือ้ หาที่
ประกอบด้วยภาพ = F สัญลักษณ์ = S และภาษา = M และมิตดิ า้ นผลของการคิด ในลักษณะ หน่วย = U จำ� พวก = C ความ
สัมพันธ์ = R ระบบ = S การแปลงรูป = T และการประยุกต์ = I สามารถแสดงความสัมพันธ์ และน�ำผลการสังเคราะห์
แนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ จ�ำนวน 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นน�ำ ทบทวน 2. ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
3. ขัน้ การเปรียบเทียบบุคคลกับสิง่ ของ และ 4. ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม
ในชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีรายละเอียด ดังที่แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญา
ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้าง
ทางสติปัญญา
ของกิลฟอร์ด
DFU, DSU
DMU, DFC
DSC, DMC
DFR, DSR
DMR, DFS
DSS, DMS

DFT, DST
DMT

DFI, DSI
DMI

รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์

ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ชุดที่ 1 การเขียนคำ�
ขั้นที่ 1 ขั้นนำ� ทบทวน
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน

1.1 คิดค้นเขียนค�ำ
1.2 นึกถึงอะไร
1.3 ถ้าฉันเป็น...ฉันจะ...
1.4 สร้างสรรค์ค�ำใหม่

ชุดที่ 2 การเขียนประโยค
ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำ ทบทวน
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน

2.1 ทบทวนใหม่ชัดเจน
2.2 ประโยชน์ของฉัน
2.3 ฉันเหมือน...หรือต่าง...
2.4 สร้างสรรค์ประโยคใหม่

ชุดที่ 3 การเขียนข้อความ
ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำ ทบทวน
3.1 คำ�ขวัญหรรษา
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
3.2 ฉันเห็นอะไร
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
3.3 เชื่อมโยงสัมพันธ์
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน
3.4 สร้างสรรค์เตือนใจ
ชุดที่ 4 การเขียนเรื่องสั้น ๆ
ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำ ทบทวน
4.1 ใส่ใจการเขียน
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
4.2 ต่อเรื่องจนจบ
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
4.3 สนทนาพาเพลิน
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน
4.4 ร้อยเรียงเรื่องสั้น

4) นำ� ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เสนออาจารย์ ทีป่ รึกษา และปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญจำ� นวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องและความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ เท่ากับ 0.81
5) ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 6) น�ำชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) แบบเดี่ยว (Individual tryout) ทดลองกับนักเรียนจ�ำนวน 3 คน ที่มีระดับสติปัญญา เก่ง
1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ผลการทดลองได้ประสิทธิภาพ เท่ากับ 67.30/63.46 (2) แบบกลุ่ม (Small group
tryout) ทดลองกับนักเรียนจ�ำนวน 9 คน ที่มีระดับสติปัญญา เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ผลการทดลอง
ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.98/71.15 (3) แบบภาคสนาม (Field tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 25 คน ผลการทดลองได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.80/81.53
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาและ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั
สาระการเขียน เลือกและจัดเนื้อหาที่จะน�ำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ วิธีวัดและประเมินผล 2) ศึกษาเอกสาร ต�ำรา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมด้วยแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ และสังเคราะห์
รูปแบบและขั้นตอนการสอนตามแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 3) ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรม โดย
จัดท�ำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง 4) น�ำแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ประเมินความถูกต้อง
เหมาะสมเชิงเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.82
5) น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาทฤษฎีและ
วิธีสร้างจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2) สร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินในลักษณะการเขียน ประกอบด้วยการเขียนค�ำ การเขียน
ประโยค การเขียนข้อความและการเขียนเรื่องสั้น ๆ จ�ำนวน 4 ชุด ใช้เวลา 90 นาทีส�ำหรับประเมินความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3) สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
ประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 4 ชุด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน 4) น�ำแบบ
ประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์และตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.88 ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ น�ำไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 9 คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน 5) น�ำคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.85 ค่าความยากง่าย (Difficulty index) แต่ละข้ออยูร่ ะหว่าง 0.50 -0.60
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) แต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.40-0.60 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน�ำไปใช้เป็นแบบ
ประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 6) น�ำแบบประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
4. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีขนั้ ตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษา
หลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน 2) ก�ำหนดกรอบเนื้อหา แนวคิดและโครงสร้างของค�ำถามเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scales) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย จ�ำนวน 12 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมีหัวข้อ 3 ด้าน คือ
ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ และด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั ด้านละ 4 ข้อ 3) น�ำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน และปรับปรุง
ตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.87
4) น�ำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้
ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที
3. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เมื่อน�ำไปทดลองแบบภาคสนาม
ได้ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ของคะแนนที่ได้จากชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทดลองแบบภาคสนามกับนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
(n=25)
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพ 80/80

ระหว่างเรียน
หลังเรียน

52
52

42.54
42.40

81.80
81.53

81.80/81.53

จากตารางที่ 2 ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้
ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
(n=25)
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

ก่อนใช้ชุดฝึก
52
หลังใช้ชุดฝึก
52
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

33.28
47.92
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S.D.

t

Sig

2.95
0.28

25.50*

0.0000
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จากตารางที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
ภาพรวมและรายด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมและรายด้าน
(n=25)
รายการประเมิน
()
S.D.
ระดับ
ล�ำดับ
1. ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ
2. ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวม

2.91
2.88
2.94
2.91

0.28
0.32
0.20
0.26

มาก
มาก
มาก
มาก

2
3
1

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 ที่ก�ำหนดไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ล�ำดับที่ 1
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ล�ำดับที่ 2 ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ และล�ำดับที่ 3 ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น
รายข้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึก
ทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์เป็นรายข้อ
		
(n=25)
รายการประเมิน
ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ
1. ชุดฝึกทักษะมีรูปภาพเหมาะสม สวยงาม สื่อความหมาย
ให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจน
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม ครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. ขนาดของตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
4. กิจกรรมเชิญชวนให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั ิ
รวม

()

S.D.

ระดับ

ล�ำดับ

2.92

0.27

มาก

2

2.96
2.92
2.84

0.20
0.27
0.37

มาก
มาก
มาก

1
2
4

2.91

0.28

มาก
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รายการประเมิน

()

S.D.

ระดับ

ล�ำดับ

2.80
2.92
2.92
2.88
2.88

0.40
0.27
0.27
0.32
0.32

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
1
1
3

1. การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท�ำให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น

2.92

0.27

มาก

3

2. ชุดฝึกทักษะทำ� ให้นกั เรียนมีความคิด สร้างสรรค์มากขึน้
3. นักเรียนสามารถนำ� หลักการคิดไปใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
4. นักเรียนสามารถนำ� ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ� วันได้
รวม

2.88
2.96
3.00
2.94

0.32
0.20
0.00
0.20

มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
1

ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ
1. กิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละชุดฝึกมีความน่าสนใจ
2. กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นกั เรียนฝึกคิด เป็นลำ� ดับ
3. กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นกั เรียนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย
4. กิจกรรมในชุดฝึกกระตุน้ ให้นกั เรียนอยากเรียนรูภ้ าษาไทยมากขึน้
รวม
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ จ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ล�ำดับที่ 1 สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ล�ำดับที่ 2 นักเรียนสามารถน�ำหลักการ
คิดไปใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ ล�ำดับที่ 3 การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท�ำให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น และล�ำดับที่ 4 ชุดฝึกทักษะท�ำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ตามล�ำดับ ด้านลักษณะ
ของชุดฝึกทักษะ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล�ำดับที่ 1 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ล�ำดับที่ 2 ชุดฝึกทักษะมีรูปภาพเหมาะสม สวยงาม สื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจน และขนาด
ของตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน เท่ากัน และล�ำดับที่ 4 กิจกรรมเชิญชวนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ตามล�ำดับ ด้านกิจกรรมใน
ชุดฝึกทักษะ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล�ำดับที่ 1 กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนฝึกคิดเป็น
ล�ำดับ และกิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย เท่ากัน ล�ำดับที่ 3 กิจกรรมในชุด
ฝึกกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้น และล�ำดับที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดฝึกมีความน่าสนใจ
ตามล�ำดับ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา
ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัย
ได้ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างที่เป็นขั้นตอนและผ่านกระบวนการ การทดลองหาคุณภาพของชุดฝึกทักษะ
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การก�ำหนดโครงสร้างของเนื้อหาและจุดประสงค์
การออกแบบชุดฝึกทักษะให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้คำ� ปรึกษาและ
แนะน�ำ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านการวัดและประเมินผล และด้านหลักสูตรและการสอน
ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์และรูปแบบของชุดฝึกทักษะ และผ่านการพัฒนา
ตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพจนชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการสร้างชุด
ฝึกทักษะ ดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ [6]ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุดฝึกไว้คือ ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาสาระ ออกแบบชุด
ฝึกทักษะให้ตรงกับจุดประสงค์ ล�ำดับความยากง่าย ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์แล้วน�ำ
ชุดฝึกไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพปรับปรุงและพัฒนาชุดฝึกทักษะให้สมบูรณ์ ดังนั้น ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนสูงขึ้น
ชุดฝึกทักษะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เนือ้ หาไม่
ยากเกินไปแต่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนและกิจกรรมการฝึกเริ่มจากง่ายไปยาก กล่าวคือ ชุดฝึกทักษะเริ่มต้นจาก
การฝึกเขียนค�ำ ประโยค ข้อความไปจนถึงการเขียนเป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนท�ำให้ประสบ
ผลส�ำเร็จในการฝึก ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองทีละน้อย ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและจินตนาการ
ออกมาในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง ดังที่ สุภานันท์ ชาทอง [5] ได้กล่าวลักษณะของการสร้างชุดฝึกที่ดี คือ
ชุดฝึกทักษะควรสร้างให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน เลือกใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนภาษาง่ายและเหมาะสมกับ
วัย ควรสร้างให้มีลักษณะยั่วยุ ท้าทายความสามารถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดแบบอเนกนัยที่คิดได้หลายแบบ
หลายทิศหลายทาง มีความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และรู้จักแก้ปัญหา จากเหตุผลดังกล่าวข้างตนท�ำให้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์มปี ระสิทธิภาพ เพราะผูเ้ รียนได้ฝกึ ทักษะเป็นลำ� ดับจากง่ายไปหายากสอดคล้องกับความสามารถ
ความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ที่น�ำลักษณะของการสร้างชุดฝึกที่ดีไปใช้ใน
การสร้างชุดฝึกทักษะเพือ่ พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ เช่น สุกญ
ั ญา มณีโชติ [7]
น�ำลักษณะการสร้างชุดฝึกทักษะที่ดีโดยการออกแบบชุดฝึกทักษะให้มีความน่าสนใจและท้าทายผู้เรียนโดยได้
ท�ำการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ด สำ� หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.52/82.44
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 พบว่า ก่อน
และหลังใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สงู กว่าก่อนใช้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากชุดฝึกทักษะ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการออกแบบมาเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญของ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์วา่ สามารถนำ� ไปใช้ในการดำ� เนินชีวติ ประจ�ำวันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉรา ชีวพันธ์ [3]
ทีก่ ล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นผลผลิตของความคิดริเริม่ อย่างหนึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในการสือ่ สารในชีวติ ประจำ� วัน
จึงมีประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนในระดับประถมศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของกิลฟอร์ด [8] ทีก่ ล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
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เป็นความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล ลักษณะ
ความคิดเช่นนีจ้ ะนำ� ไปสูก่ ารประดิษฐ์สงิ่ แปลกใหม่ รวมทัง้ การคิดหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาให้สำ� เร็จด้วยความคิดแบบอเนกนัย
ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคล่องในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และ
ความละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งการคิดลักษณะนี้เป็นหนทางน�ำไปสู่การค้นพบความคิดที่มีคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น�ำความคิดแบบอเนกนัยมาพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน กล่าวคือ ในทุกกิจกรรมของชุดฝึกทักษะใช้ภาพ
ภาษาและสัญลักษณ์เป็นสิง่ เร้ากระตุน้ ผูเ้ รียนให้ได้ฝกึ คิดแบบอเนกนัย คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว เน้นให้ผเู้ รียนคิดและ
หาค�ำตอบจากสิง่ เร้าทีก่ ำ� หนดให้ได้มากทีส่ ดุ ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด โดยผูเ้ รียนสามารถคิดได้อย่างอิสระ สนุกสนาน ด้าน
ความคิดยืดหยุน่ เน้นให้ผเู้ รียนคิดหาค�ำตอบทีม่ คี วามหลากหลาย มีไหวพริบ สติปญ
ั ญาตอบสนองต่อสิง่ เร้าหลายแง่มมุ
ด้านความคิดริเริ่มเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดในการจินตนาการอย่างอิสระ และด้านความคิดละเอียดลออ เน้นให้ผู้เรียน
ฝึกการสังเกต พิจารณารายละเอียดของสิ่งเร้า เน้นการเขียนข้อความที่เชื่อมโยงเป็นความเรียงสละสลวย เขียนสะกดค�ำ
ได้ถกู ต้อง กิจกรรมในชุดฝึกทักษะผูว้ จิ ยั นำ� ภาพการ์ตนู เป็นสือ่ ซึง่ มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนมีการเสริมแรงโดย
การกล่าวชมเชย แสดงความยินดีและให้ก�ำลังใจ เพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าคิด
และสร้างชิ้นงานของตนเองมากขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางคนคิดได้ช้า เขียนค�ำไม่คล่องแต่หลังจาก
ได้รับการฝึกแล้วพบว่าผู้เรียนสามารถเขียนได้คล่องขึ้น เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น ผู้เรียนแต่ละคนมีการพัฒนาขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพราะกิจกรรมในชุดฝึกทักษะท�ำให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนต้องคิดและแข่งกับเวลาที่
ก�ำหนด ซึ่งการก�ำหนดเวลาในการท�ำงานเป็นการปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบต่อตนเองให้แก่ผู้เรียนได้อย่างดี ผู้เรียน
ได้ฝึกคิด ฝึกเขียนและเสริมแรงสม�่ำเสมอและต่อเนื่องท�ำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้น
สอดคล้องกับ สุภานันท์ ชาทอง [5] ที่กล่าวว่า สื่อการเรียนที่ประกอบกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้นักเรียน
ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ ทำ� ให้เกิดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพและมีทกั ษะเพิม่ มากขึน้ ทำ� ให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นยำ� ทางภาษา
ผูเ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยความสนใจและยังช่วยแก้ปญ
ั หาข้อบกพร่องทางการเรียนรูด้ ว้ ย สอดคล้องกับงานวิจยั หลายเรือ่ งทีพ่ บว่า
กิจกรรมทีม่ พี นื้ ฐานจากแนวคิดทฤษฎีของกิลฟอร์ดช่วยให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สงู ขึน้ ดังที่
สุภานันท์ ชาทอง [5] และสุรีรัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์ [9] จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกการคิดแบบอเนกนัยมี
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
51.34 คะแนนด้านความคิดริเริ่มมีการเพิ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 56.00 ตามล�ำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ด้วยแบบสอบถามซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะและด้านกิจกรรมใน
ชุดฝึกทักษะ จ�ำนวน 12 ข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปราย
ได้ ดังนี้
ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ พบว่า ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะน่าสนใจ มี
ความท้าทายและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนมีภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้น
อยากจะเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้สงู ขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุภานันท์ ชาทอง [5] ทีก่ ล่าวว่า ชุดฝึกทักษะควรสร้างเพือ่ ฝึกผูเ้ รียนไม่เกิดความเบือ่ หน่ายในการเรียน เลือก
ใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนภาษาง่ายและเหมาะสมกับวัย ควรสร้างให้มีลักษณะยั่วยุ ท้าทายความสามารถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิดแบบอเนกนัยทีค่ ดิ ได้หลายแบบ หลายทิศหลายทาง มีความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และรูจ้ กั แก้ปญ
ั หา ชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดและเขียนอย่างอิสระโดยเรียงลำ� ดับขัน้ ตอนการคิดและ
เขียน จากง่ายไปหายากเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนในการฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เวลาที่ใช้ฝึกกิจกรรมละ
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30 นาที มีความเหมาะสมกับวัยทีไ่ ม่นานเกินไป สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ [6] กล่าวว่า ลักษณะของชุดฝึกทักษะ
ทีด่ ี ประกอบด้วยค�ำชีแ้ จงสัน้ ๆ ทีท่ ำ� ให้นกั เรียนเข้าใจวิธที ำ� ได้งา่ ย ประโยคทีฝ่ กึ ควรเป็นประโยคสัน้ ๆ ซึง่ ประโยคและ
ค�ำศัพท์ควรเป็นแบบทีใ่ ช้พดู กันอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันของผูเ้ รียน เกีย่ วข้องกับบทเรียนทีเ่ รียนมาแล้วใช้เวลาเหมาะสมไม่
มากหรือน้อยเกินไป ปลุกเร้าความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถใช้สิ่งที่เรียนไปแล้วไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ พบว่า การสร้างบรรยากาศในการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นอีก
สิ่งที่มีความส�ำคัญ โดยผู้วิจัยให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน ยอมรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ทางความคิดส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดและเขียนได้อย่างอิสระซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นี้สอดคล้องกับแนวคิด Synectics Instructional Model ตามที่สุวิทย์ ค�ำมูลและอรทัย ค�ำมูล [10] ได้กล่าวว่า
ซินเนคติกส์ (Synectics Instructional Model) เป็นกระบวนการเรียนรูท้ มี่ งุ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูต้ ามล�ำดับขัน้ ทีก่ ำ� หนดไว้ อาศัยการเปรียบเทียบ เพือ่ เพิม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน สอดคล้องกับ
อัจฉรา ชีวพันธ์ [3] ทีก่ ล่าวว่า แนวทางในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูควรจะเป็นผูม้ บี คุ ลิกภาพของการเป็นผูม้ คี วาม
คิดสร้างสรรค์ เพือ่ จูงใจและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ผูเ้ รียน ควรจัดบรรยากาศทีจ่ งู ใจให้ผเู้ รียนรักการเขียนสร้างสรรค์โดย
ไม่ให้บรรยากาศในการท�ำงานเคร่งเครียดเกินไปเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง สามารถ
แสดงออกได้อย่างอิสระด้วยความคิดริเริ่มของตน ควรจะจัดการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวาโดยค�ำนึงถึงความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความ
คิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ของเขาได้อย่างเต็มที่จะช่วยให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจรักในการเขียน นอกจากการสร้าง
บรรยากาศทีด่ แี ล้วผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในทุกกิจกรรมให้ผเู้ รียนทราบเป็นรายบุคคลหลังการฝึก
เพื่อให้ผู้เรียนทราบและน�ำไปปรับปรุงแก้ไขในการฝึกครั้งต่อไป
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หลังใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั อยูใ่ นระดับมาก และผูเ้ รียน
สามารถนำ� ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ� วันได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ซึง่ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจมาก เป็นลำ� ดับที่ 1 เพราะ
ว่ากิจกรรมในชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ เร้าใจและมีเป้าหมายที่
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ นอกจากนั้น ลัดดา พลหาร [11] ที่กล่าวว่า การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เขียนให้ยอมรับ นับถือและภูมิใจในตนเอง รู้จักยอมรับผู้อื่น ช่วยให้มี
ความรู้ความซาบซึ้งในวรรณคดีที่มีคุณค่าซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สามารถน�ำไปใช้ในโอกาสต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 จากการศึกษาพบว่าการน�ำชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาท�ำความเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมในชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้เข้าใจก่อนน�ำไปใช้
		 1.2 การน�ำชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ ควรค�ำนึงถึงความสามารถพื้นฐานในการอ่านและ
การเขียนของนักเรียนรายบุคคล
		 1.3 ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น�ำเสนอผลงานจากการท�ำกิจกรรม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองต่อไป
		 1.4 ควรจัดบรรยากาศในการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ใช้ค�ำถามกระตุ้นให้นักเรียน คิดหาค�ำตอบอย่างอิสระ
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 พัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ
การเขียนนิทาน ในระดับที่สูงขึ้น
		 2.2 นำ� แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญากิลฟอร์ดไปสร้างชุดฝึกทักษะในกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ หรือ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น
		 2.3 น�ำแนวคิด Synectics Instructional Model ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
หรือในกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว โดยด�ำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ส�ำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาแอปพลิเคชัน ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้และหาประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน่
ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คนได้แก่ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, กลุ่มนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3, กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนา
ขึ้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแอปพลิเคชันหลังการทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย ข้อสอบประเมินความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ ผลการวิจัยพบว่า
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย บทเรียนการ์ตูนเคลื่อนไหว จ�ำนวน 40 บทเรียน ครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณ์ 15
หัวข้อ และสถานการณ์ในการใช้ภาษา 20 หัวข้อ แต่ละบทเรียนมีค�ำอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภายหลัง
การใช้แอปพลิเคชันพบว่า 1) ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนน
สูงกว่าก่อนการใช้ 2) ค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มแตกต่างกัน (64.57%, 67.05%, 65.14%, และ
38.36% ตามล�ำดับ) และ 3) กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากแอปพลิเคชัน ในระดับมากขึ้นไป
ค�ำส�ำคัญ: แอปพลิเคชัน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การ์ตูนเคลื่อนไหว
Abstract
This study aimed to develop an application for learning communicative English grammar via different situational
communicative English by using animation by doing four steps: step 1, to study basic information for developing
the application. Step 2, to develop the application. Step 3, to try-out the application to evaluate its effectiveness. 4
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experimental groups which were 20 Pratom Suksa 6 students, 20 Matthayom Suksa 3 students, 20 Matthayom Suksa 6
students, and 20 third year university students had used the application for 4 months. Step 4 to improve the developed
application after the try-out. Research instruments for collecting data were the communicative English grammars
test, and the evaluation form in using the developed application. Statistics for data analysis were percentage, mean,
standard deviation, t-test, and relative gain score. The findings revealed that the developed application composed of
40 animated lesson covering 15 English grammar rules and 20 different situational communicative English. Each
lesson had the explanation of using English grammar. After using the application, 1) knowledge on communicative
English grammars of the 4 experimental groups was higher than before learning. 2) The relative gain score of the
4 experimental groups were different (64.57%, 67.05%, 65.14%, and 38.36%). 3) The 4 experimental groups were
satisfied in using the application in a high level.
Keywords: aplication, english grammar, english for communication, animations
บทน�ำ

การจะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกับชาวต่างประเทศได้อย่างประสิทธิภาพนัน้ นอกจากผูใ้ ช้ภาษาจำ� เป็น
ต้องมีคลังค�ำศัพท์ไว้อย่างมากมายและหลากหลายเพียงพอต่อการน�ำไปใช้ในสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันแล้ว
ผู้ใช้ภาษายังจ�ำเป็นต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์ทางภาษาควบคู่ไปอีกด้วย เบฟเวอรี่ [1] กล่าวสนับสนุนความส�ำคัญของ
ไวยากรณ์วา่ การใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องจะเป็นการหลีกเลีย่ งการไม่เข้าใจกันระหว่างผูส้ ง่ ข้อมูลกับผูร้ บั ข้อมูล หมายถึง
เมื่อเราใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่หากภาษาอังกฤษที่เราใช้
นัน้ เต็มไปด้วยความผิดพลาดทางไวยากรณ์ มันจะทำ� ให้การสือ่ สารและการสนทนานัน้ มีความช้าลง และเป็นการยากที่
เราจะแสดงความคิดเห็นหรือสื่อความหมายให้กับผู้อื่นได้อย่างกระจ่างชัดและถูกต้อง ดวงกมล ฐิตเวส [2] ยังกล่าว
เพิ่มเติมถึงความส�ำคัญของไวยากรณ์ไว้ว่า หากปราศจากความรู้ของกฎระเบียบในหลักไวยากรณ์นี้ ย่อมมีผลท�ำให้
ผู้คนไม่อาจจะสื่อความหรือบอกความประสงค์ของตนเองต่อผู้อื่นที่ใช้ภาษาเป็นสื่อกลางการสื่อสารได้ ไวยากรณ์จึง
เปรียบเสมือนโครงของบ้านทีเ่ ป็นฐานส�ำคัญของทักษะการสือ่ สาร ฟังพูด อ่านและเขียน อันเป็นจุดมุง่ หมายหลักทัว่ ไป
ของการเรียนภาษาต่างประเทศรวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย ถึงแม้ว่าทุกคนจะตระหนักดีถึงความส�ำคัญของไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ แต่กลับพบว่าคนไทยโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาหรือแม้แต่ครูผู้สอนยังคงไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่าใดนัก จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ [3] กล่าวว่า ปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่พบเสมอคือปัญหา
ด้านไวยากรณ์ ความส�ำคัญระหว่างค�ำในประโยค และการเขียน ซึ่งเห็นได้ชัดจากการวิเคราะห์เรียงความและข้อเขียน
อื่น ๆ ของคนไทย ปัญหาดังกล่าวส่วนมากเกิดขึ้นจากอิทธิพลของภาษาไทยซึ่งเข้าไปแทรกอยู่ในการแสดงความคิด
เห็นเป็นภาษาอังกฤษและท�ำให้ข้อความที่เขียนนั้น แม้ว่าจะใช้ถ้อยค�ำภาษาอังกฤษก็ตาม แต่ใช้รูปแบบหรือโครงสร้าง
ซึง่ คล้าย ๆ กับภาษาไทยหรือกึง่ ไทยกึง่ อังกฤษ ซึง่ ต้องนับว่าผิดกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และในบางกรณีทำ� ให้ผเู้ ขียน
ไม่อาจสามารถสื่อความหมายแก่ผู้อ่านได้
แอปพลิเคชัน คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปทีส่ ามารถติดตัง้ ได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทัง้ โทรศัพท์เคลือ่ นทีอ่ จั ฉริยะ (Smart Phone) ปัจจุบนั มีการพัฒนาแอปพลิเคชันทีอ่ ำ� นวยความ
สะดวกต่อการด�ำเนินชีวิตมากมายส�ำหรับติดตั้งบน สมาร์ทโฟน เช่น แอปพลิเคชันส�ำหรับอ่านหนังสือ แอปพลิเคชัน
การน� ำ ทางส� ำ หรั บ การเดิ น ทาง แอปพลิ เ คชั น เพลงและดนตรี และอื่ น ๆ อี ก มากมาย รวมทั้ ง แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ
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การศึกษา ทีม่ หี ลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน โดยแอปพลิเคชันเพือ่ การศึกษานีแ้ ม้จะมีหน้าทีก่ ารใช้งานต่างกัน แต่ลว้ น
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความสามารถทางการศึกษาทั้งสิ้น แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่สามารถติดตั้งบน
สมาร์ทโฟนนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน การเรียนรูจ้ ะไม่ได้อยูแ่ ต่เพียงในชัน้ เรียนเท่านัน้ ทุกคนทีม่ สี มาร์ทโฟนย่อมเป็นผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
ทุกที่ ทุกเวลา ไพโรจน์ ธรรมพิธี [4] ให้ความคิดเห็นสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาว่า ในยุคปัจจุบัน
เราต้องใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ได้อย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียโอกาสอย่ามหาศาล
หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ คงเหมือนการทีเ่ รายังคงใช้สตั ว์เป็นพาหนะในการเดินทางและการขนส่งในขณะทีเ่ รามี
รถยนต์ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน วราภรณ์ แก้วสังข์ [5] ได้ให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาว่า
คนไทยรูจ้ กั และคุน้ เคยกับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ บนสมาร์ทโฟน เพือ่ ความสะดวกสบายและความบันเทิง แต่การใช้
แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษานั้นยังนับว่ามีจ�ำนวนน้อยมาก เป็นเพราะขาดการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ขาดการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันอย่างเพียงพอ
การ์ตนู เคลือ่ นไหวหรือแอนิเมชัน (Animation) ถูกใช้เพือ่ การศึกษาอย่างแพร่หลาย เนือ่ งด้วยการ์ตนู เคลือ่ นไหว
เป็นสือ่ ทีม่ คี วามสวยงาม อ่อนโยน สามารถให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลายต่อผูเ้ รียน และท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความรูส้ กึ ไม่ตงึ เครียด
ต่อการเรียนจนเกินไป สมหญิง กลัน่ ศิริ [6] ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ์ตนู เคลือ่ นไหวต่อการเรียนการสอนว่า ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนเร็วยิ่งขึ้น เพราะการ์ตนู ช่วยสื่อความหมายให้เกิดความเข้าได้ดีกว่าการอธิบายหรือบรรยายด้วย
คน นอกจากนี้การ์ตูนเคลื่อนไหวยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลินและติดตามการเรียนการสอน
ตลอดเวลา และการ์ตนู เคลือ่ นไหวยังสามารนำ� มาใช้เป็นส่อในการเรียนการสอนกับผูเ้ รียนทุกวัย ตัง้ แต่เด็กเล็ก เรือ่ ยไปจน
ผูใ้ หญ่กส็ ามารถเรียนรูผ้ า่ นการ์ตนู เคลือ่ นไหวได้ นอกจากนีก้ ารสือ่ สารข้อมูลทีม่ คี วามจริงจังหรือตรึงเครียด หากสือ่ สาร
ข้อมูลเหล่านีด้ ว้ ยตัวหนังสือ ภาพ หรือคนแล้ว ผูร้ บั ข้อมูลอาจมีความตึงเครียดตามไปด้วย และส่งผลต่อการรับข้อมูล ให้
ได้รบั เพียงบางส่วน หรืออาจจะรับข้อมูลได้ทงั้ หมด แต่ไม่อาจแปรผลข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และ
ผลที่ร้ายแรงที่สุดคือ ผู้รับข้อมูลอาจปฏิเสธหรือต่อต้านการรับข้อมูลเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ การน�ำการ์ตูนเคลื่อนไหวเข้ามา
ใช้เป็นสื่อในการส่งข้อมูลที่มีความจริงจังและตึงเครียด จึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น โรบินสัน [7] ได้ท�ำการวิจัย การพัฒนา
สื่อการ์ตูนเคลื่อนไหวเพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังได้รับการสอนด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความสนใจ
ในการสอนและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
จากการพิจารณาถึงความส�ำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งปัญหาของการไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ด้านไวยากรณ์ไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงได้ ประกอบกับความส�ำคัญของ
การนำ� ประโยชน์อนั มหาศาลของการพัฒนาแอปพลิเคชันบทสมาร์ทโฟน และประสิทธิผลของการนำ� การ์ตนู เคลือ่ นไหว
มาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนา แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว
2. เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้งานแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตา่ งๆ ด้วยการ์ตนู เคลือ่ นไหวด้านความรูไ้ วยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร : บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
กลุ่มทดลอง : แบ่งกลุ่มทดลอง ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
		
1) กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 20 คน
		
2) กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 20 คน
		
3) กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 20 คน
		
4) กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 20 คน
ระยะเวลา :
		
แบ่งระยะเวลาของการวิจัยออกเป็นข้อๆ ดังนี้
1. ระยะเวลาในการผลิต แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษา
อังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว รวม 4 เดือน (มีนาคม – มิถุนายน 2560)
2. ระยะเวลาในการทดลองใช้ แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว โดยกลุ่มทดลอง รวม 4 เดือน (กรกฎาคม – ตุลาคม 2560)
3. ระยะเวลาในการด�ำเนินการประเมินผลการทดลองใช้ และสรุปผลการใช้ แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว รวม 1 เดือน
(พฤศจิกายน 2560)
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว โดยการศึกษา 1) ความต้องการของผู้ใช้งาน
เกี่ยวกับ การใช้งาน แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว และขอบเขตเนื้อหาส�ำหรับการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โดยการใช้แบบสอบถาม 2) การวัดและประเมินผลความรู้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการใช้แบบทดสอบ 3) การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ด้วยการ์ตนู เคลือ่ นไหว และพัฒนาแบบทดสอบเพือ่ ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และหาประสิทธิผลของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ทดลองที่ 1 กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 จ�ำนวน 20 คน ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ทั้ง 20 คนนี้ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
กลุม่ ทดลองที่ 2 กลุม่ ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงั หวัด
เพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ�ำนวน 20 คน ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 2 ทั้ง 20 คนนี้ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) กลุม่ ทดลองที่ 3 กลุม่ ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี อำ� เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ�ำนวน 20 คน ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยกลุม่ ทดลองที่ 3 ทัง้ 20 คนนีไ้ ด้มาจากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) กลุ่มทดลองที่ 4 กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 20 คน ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 4 ทั้ง 20 คนนี้ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
การเก็บข้อมูลรวบรวมโดยให้กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มท�ำแบบทดสอบวัดความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารก่อนใช้แอปพลิเคชัน และหลังการใช้งานเป็นระยะเวลา 4 เดือน และท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ
หลังการใช้งานแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนที่ 4 ท�ำการปรับปรุง แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว โดยใช้ข้อมูลและข้อค้นพบที่ได้จากการทดลองใช้ เพื่อท�ำให้แอปพลิเคชัน
เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว ด้านเนื้อหา สรุปได้ ดังนี้
ปัญหาในการใช้ Verb to be, Verb to do, จะเป็นปัญหาในการใช้คู่กับประธานของประโยค (Subject verb
agreement) และการใช้คู่กับส่วนขยายของประโยค ปัญหาในการใช้ can มีลักษณะใช้ can ร่วมกับ to และใช้ can ใน
ลักษณะของ Present participle (เติม ing) ปัญหาในการใช้ tense ได้แก่ Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect Simple, Past Simple, และ Future Simple จะเป็นปัญหาการใช้คำ� กริยาให้ถกู ต้องสอดคล้องกับประธาน (Sunject
Verb Agreement) และปัญหาการบอกเหตุการณ์ของการกระทำ� ให้ถกู ต้องตามกาล (tense), ปัญหาการใช้ will คือนักเรียน
มักจะเติม to ต่อท้าย will เสมอ และจะไม่ใช้ will ในประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ, ปัญหาในการใช้ Wh-questions
คือนักเรียนไม่สามารถใช้ Wh-questions ได้ตรงและถูกต้องตามความหมาย, ปัญหาในการใช้ Yes / No question, การใช้
Passive voice, เป็นปัญหาในการสร้างประโยคให้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค, ปัญหาในการใช้ Preposition เป็น
ปัญหาด้านการใช้ Preposition; in / on / at สำ� หรับการบอกเวลา, ปัญหาในการใช้ Pronoun เป็นปัญหาด้านการใช้ Subject
Pronoun ในต�ำแหน่งของ Object Pronoun การใช้ Subject Pronoun ในต�ำแหน่งของ Subject Possessive และการใช้
Subject Possessive Pronoun ในต�ำแหน่งของ Object Possessive Pronoun, ปัญหาในการใช้ Determiners คือนักเรียน
ใช้ค�ำนาม (noun) โดยไม่มี Determiners, และปัญหาในการใช้ Gerund / infinitive คือนักเรียนไม่เข้าใจว่า Gerund /
infinitive คืออะไรและใช้แตกต่างกันอย่างไร
2. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว สรุปได้ ดังนี้
		
2.1 แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว ประกอบด้วย
			 2.1.1 วัตถุประสงค์ ของ แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบท
สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว คือเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ระดับขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน
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			 2.1.2. เนื้อหา ประกอบด้วยบทเรียนการ์ตูนเคลื่อนไหวจ�ำนวน 40 บทเรียน ความยาวตอนละ 2-3
นาที ครอบคลุมเนื้อหาด้านสถานการณ์การใช้ภาษา และไวยากรณ์ภาษา มีรายละเอียด ดังนี้
				
1. สถานการณ์ในการใช้ภาษา จ�ำนวน 20 สถานการณ์ ได้แก่ 1) การทักทาย / กล่าวลา 2)
การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 3) การสนทนาเรื่องงานอดิเรก 4) การสนทนาเรื่องอาชีพ 5) การสนทนาเรื่องครอบครัว
และเพือ่ น 6) การสนทนาเรือ่ งวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ 7) การสนทนาเรือ่ งการบอกเวลา 8) การสนทนาเรือ่ งกิจวัตรประจำ� วัน
9) การสนทนาเรือ่ งการเจ็บไข้ได้ปว่ ย 10) การสนทนาเรือ่ งอาหาร 11) การสนทนาเรือ่ งการทำ� งานและสถานทีท่ ำ� งาน 12)
การสนทนาเรื่องราคาสินค้า 13) การสนทนาเรื่องความถี่ของการกระท�ำ 14) การสนทนาทางโทรศัพท์ 15) การสนทนา
เรือ่ งเหตุการณ์ในอดีต 16) การสนทนาเรือ่ งเหตุการณ์ในอนาคต 17) การสนทนาเรือ่ งการเดินทางท่องเทีย่ วไปยังประเทศ
ต่างๆ 18) การสนทนาเรื่องการบอกทิศทาง 19) การสนทนาในร้านอาหาร 20) การสนทนาในโรงแรม
				
2. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 15 หัวข้อ ได้แก่ 1) Verb to be 2) Verb to do 3) Can
4) Present simple tense 5) Present continuous tense 6) Present perfect simple tense 7) Past simple tense 8) Future
simple tense 9) Wh-question 10) Yes / no question 11) Passive voice 12) Preposition 13) Pronoun 14) Determiners
15) Gerund / Infinitive
			 2.1.3 ค�ำอธิบายท้ายบทเรียน เกี่ยวกับหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 15 หัวข้อ
		
2.2 ผลการประเมินแบบทดสอบความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน
3 ท่านประเมินความตรงด้านเนื้อหา และน�ำค่าคะแนนที่ได้มาคิดหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ปรากฏว่า แบบทดสอบ
ความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1
3. ผลการทดลองใช้แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว กับกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า
		
3.1 ด้านการประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่ากลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มี
คะแนนหลังการใช้แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ t ของคะแนนทดสอบก่อนใช้และหลัง
ใช้แอปพลิเคชัน
Pre-test

กลุ่ม
ทดลอง 1
ทดลอง 2
ทดลอง 3
ทดลอง 4
**p ≤ .01

Post-test
S.D.

21.40
27.04
31.71
19.65

5.23
2.42
3.44
2.41

S.D.
46.35
49.14
50.14
35.10
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3.63
2.82
3.76
3.31

t

p

-28.13
-55.71
-30.96
-15.77

0.00
0.00
0.00
0.00
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3.2 ด้านการประเมินค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ�ำวัน พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 มีค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของความรู้
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจำ� วัน 64.57%, 67.05%, 65.14% ตามล�ำดับ ซึง่ สูงกว่ากลุม่ ทดลอง
ที่ 4 (38.36%) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังการใช้แอปพลิเคชัน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2
กลุ่มทดลองที่ 3
กลุ่มทดลองที่ 4

คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

21.47
27.04
31.71
19.81

46.35
49.14
50.14
35.23

คะแนนความแตกต่าง

คะแนนเพิม่ สัมพัทธ์
(%)

24.88
22.10
18.43
15.42

64.57
67.05
65.14
38.36

		
3.3 ด้านการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารผ่าน
บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อ แอปพลิเคชัน
การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว ในระดับ
มากขึ้นไป ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางความพึงพอใจของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มต่อ แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว
กลุ่มทดลอง /
ความพึงพอใจ

ด้านเนื้อหา
ในบทเรียน
/ S.D.

ด้านการ์ตูน
ด้าน
ด้านการเรียน ด้านการวัดผล
เคลื่อนไหว แอปพลิเคชัน รูด้ ้วยตนเอง และประเมินผล
/ S.D.
/ S.D.
/ S.D.
/ S.D.

กลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2
กลุ่มทดลองที่ 3
กลุ่มทดลองที่ 4

4.90 / 0.30
4.80 / 0.41
4.95 / 0.22
4.50 / 0.68

4.85 / 0.36
4.90 / 0.30
4.70 / 0.47
4.35 / 0.74

4.80 / 0.41
4.85 / 0.36
4.85 / 0.36
4.35 / 0.74

4.95 / 0.22
5.00 / 0.21
5.00 / 0.21
4.20 / 0.83

4.90 / 0.30
5.00 / 0.21
4.85 / 0.36
4.00 / 0.85

รวม
/ S.D.
4.88 / 0.31
4.91 / 0.32
4.87 / 0.32
4.28 / 0.76

ผลการปรับปรุงแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว
มีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ ด้านเนือ้ หาในบทเรียนทัง้ 40 บท ผูเ้ รียนเสนอแนะให้ปรับเนือ้ หาบทที่ 1-10 เนือ่ งจากมีเนือ้ หา
ทีง่ า่ ยเกินไป และควรปรับบทสนทนาให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวติ จริง รวมทัง้ ปรับความยาวของทุกตอนให้เท่ากันหรือ
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ใกล้เคียงกัน ด้านการ์ตูนเคลื่อนไหว ที่ใช้ในการสอบ ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับตัวละครการ์ตูนให้ดูเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่
มากขึ้น ด้านแอปพลิเคชัน ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับเพิ่มระบบดาวน์โหลดข้อมูลซึ่งท�ำให้สามารถดูบทเรียนได้โดยไม่
ต้องใช้สญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต ด้านรูปแบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนให้ขอ้ เสนอแนะว่าการเรียนแบบนำ� ตนเองผูเ้ รียน
จะต้องสามารถจัดการเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง และจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียน ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับข้อค�ำถามในแบบทดสอบให้มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้วยการ์ตนู เคลือ่ นไหว ด้านเนือ้ หา โดยการให้ผเู้ รียนกลุม่ เป้าหมายท�ำการทดสอบ
แบบประเมินความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พบว่า ปัญหาการใช้ไวยากรณ์ของผู้ท�ำแบบทดสอบ สามารถสรุปออกเป็น
15 ข้อ ได้แก่ 1) Verb to be 2) Verb to do 3) Can 4) Present simple tense 5) Present continuous tense 6) Present perfect
simple tense 7) Past simple tense 8) Future simple tense 9) Wh-question 10) Yes / no question 11) Passive voice 12)
Preposition 13) Pronoun 14) Determiners 15) Gerund / Infinitive อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่า นักเรียนไทยมีปัญหากับ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในทุกหัวข้อ มากน้อยแตกต่างกันไป แต่ปัญหาทั้ง 15 ข้อนี้ เป็นหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่จ�ำเป็น
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้ถกู ต้อง และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มักจะมีลกั ษณะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการเรียบเรียงประโยคแบบ
ภาษาไทย สอดคล้องกับจรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ [3] ที่กล่าวว่าปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่พบเสมอคือปัญหาด้านไวยากรณ์
โดยปัญหาดังกล่าวส่วนมากเกิดขึ้นจากอิทธิพลของภาษาไทยซึ่งเข้าไปแทรกอยู่ในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยการ์ตนู เคลือ่ นไหว สรุปได้ ดังนี้ แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารผ่านบทสนทนา
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ด้วยการ์ตนู เคลือ่ นไหว ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) เนือ้ หาบทเรียนทีบ่ รรจุไว้ในแอปพลิเคชัน
แบ่งออกเป็นเนื้อหาด้านหน้าที่ของภาษาจ�ำนวน 20 หัวข้อ และ เนื้อหาด้านไวยากรณ์ทางภาษา จ�ำนวน 15 หัวข้อ
3) ทฤษฎีส�ำคัญที่เป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนา แอปพลิเคชัน 4) เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ บทเรียนการ์ตูนเคลื่อนไหว จ�ำนวน 40 บทเรียน และ
แอปพลิเคชัน (โปรแกรม) ส�ำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (smart phone)
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ตา่ งๆ
ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว นี้ เป็นผลมาจากแนวคิดที่ว่า
		
2.1 ไวยากรณ์ภาษามีประโยชน์และมีความส�ำคัญมากกว่าการใช้ส�ำหรับการสอบ หากแต่ไวยากรณ์ยัง
ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร สอดคล้องกับ โบเวน และ
มาร์กส์ [8] ที่กล่าวไวยากรณ์คือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของภาษาที่ผู้คนในภาษานั้น ๆ ใช้เพื่อสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้
อย่างถูกต้อง และไวยากรณ์คือ กฎเกณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษานั้น ๆ นอกจากนี้
ลาร์เซน-ฟรีแมน [9] ยังกล่าวสนับสนุนการเรียนรู้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารว่า ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ผู้เรียนเรียนควรเรียนรู้กฎไวยากรณ์ไปพร้อมๆ กับการเข้าใจหน้าที่ ความหมาย และการน�ำกฎเหล่านั้นไปใช้ โดยมี
จุดประสงค์ที่ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเป้าหมายทักษะต่าง ๆ ได้
		
2.2 การเรียนรู้ผ่านการ์ตูนเคลื่อนไหวจะเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียนและกระตุ้น ดึงดูด
ให้ผู้เรียนอยากเรียน อยากศึกษา และเกิดการเรียนรู้ในที่สุด สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
(Behavioral Theories) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เพราะมีสิ่งเร้า (stimulus) เป็นตัวก�ำหนด และเป็นการ
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เรียนรูท้ เี่ กิดจากผูเ้ รียนตอบสนองต่อสิง่ เร้า ถ้าการตอบสนอง (responses) นัน้ ได้รบั ผลทีน่ า่ พอใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองก็จะคงทน
		
2.3 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รียนเป็นผูก้ ำ� หนดเวลาเรียนและวิธกี ารเรียนรูต้ ลอดจนการท�ำความเข้าใจ
กับบทเรียนด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง และไม่เกิดความเครียด และความหวาด
กลัวเมือ่ มีการทำ� ผิดพลาดเกิดขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้การเรียนรูเ้ กิดประสิทธิภาพมากยิง่ กว่าการเรียนรูใ้ นห้องเรียน สอดคล้อง
กับ ทัฟ [10] ที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน�ำตนเองว่า เป็นกระบวนการคิดริเริ่มการเรียนเอง ก�ำหนด
เป้าหมายและสื่อการเรียน ติดต่อกับบุคคลอื่น หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีในการเรียนรู้ เสริมแผนการเรียนรู้และ
ประเมินการเรียนของตน ซึง่ ผูเ้ รียนจะมีจดุ หมายชัดเจนและมีแรงจูงใจสูง เรียนอย่างตัง้ ใจ มีความเป็นอิสระในการเรียน
และจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
		
2.4 การเรียนรู้บทเรียนผ่านอุปกรณ์มือถือ ท�ำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของการขยายความส�ำคัญของแอปพลิเคชันกับชีวิตประจ�ำวันในปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน
มีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ มาให้ผู้ใช้ได้น�ำมาใช้กันอย่างต่อเนื่อง จนทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือ กลายเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่หลายคนให้ความส�ำคัญในการใช้งานควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
3. ผลการทดลองใช้แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว พบว่า
		
3.1 ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลัง
การใช้แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูน
เคลื่อนไหว สูงกว่าก่อนการใช้ สามารถอภิปราย โดยแบ่งเป็นรายกลุ่ม ดังนี้
		
กลุม่ ทดลองที่ 1 ได้แก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 เป็นนักเรียนห้องโครงการภาษาอังกฤษ ได้คะแนน Pre-test ค่า
เฉลี่ยร้อยละ 21.47 (คะแนนเต็ม 60) ด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนห้องโครงการภาษาอังกฤษ จึงได้รับการเอาใจใส่ทั้ง
จากครูและผู้ปกครองด้านการฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เมื่อทราบว่ามีบทเรียนผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือ
ถือ จึงคอยก�ำชับให้นักเรียนกลุ่มทดลองนี้เข้าดูการ์ตูนบทเรียนอย่างสม�่ำเสมอ จากการพูดคุยสอบถามกับนักเรียน พบ
ว่านักเรียนชื่นชอบตัวการ์ตูนในบทเรียน เพราะรู้สึกว่าน่ารัก และรู้สึกว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนท�ำให้
รูส้ กึ ตลกขบขัน จึงอยากจะดูบทเรียนการ์ตนู อย่างสมำ�่ เสมอ และสามารถดูซำ�้ ได้โดยไม่รสู้ กึ เบือ่ กลุม่ ทดลองนีม้ คี ะแนน
Post-test ค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.35 (คะแนนเต็ม 60)
		
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นนักเรียนห้องโครงการ Intensive ที่เน้นการเรียนภาษา
อังกฤษเป็นพิเศษ ได้คะแนน Pre-test ค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.04 (คะแนนเต็ม 60) จากการพูดคุยกับนักเรียนพบว่า เนื้อหา
ในบทเรียน แอปพลิเคชัน บางบทเรียนเป็นเรื่องที่เรียนมาแล้ว และบางบทเรียนก�ำลังเรียนอยู่ จึงท�ำให้สามารถท�ำความ
เข้าใจได้ดีเป็นพิเศษ และมีความรู้สึกที่ดีต่อการ์ตูน เพราะเรียนแล้วไม่เครียด รู้สึกเหมือนไม่ได้เรียน แค่ดูแล้วพยายาม
ฝึกพูดตามเท่านัน้ และยังสามารถย้อนหลังดูซำ�้ ได้หลายครัง้ ตามทีต่ อ้ งการ นอกจากนี้ ยังพบว่าครูทสี่ อนนักเรียนเหล่านี้
ได้น�ำบทเรียนแอปพลิเคชันบางบทเรียน ไปเปิดให้นักเรียนดูในชั่วโมงเรียนอีกด้วย กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.14 (คะแนนเต็ม 60)
		
กลุ่มทดลองที่ 3 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นนักเรียนห้องโครงการ Intensive ที่เน้นการเรียนภาษา
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อังกฤษเป็นพิเศษ ได้คะแนน Pre-test ค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.71 (คะแนนเต็ม 60) จากการพูดคุย กับนักเรียนพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่คิดว่าเนื้อหาในบทเรียน โดยเฉพาะในบทที่ 1 – 20 นั้นง่ายมาก ไม่เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 แต่เนื้อหาในบทที่ 21 – 40 นั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนความรู้สึกที่มีต่อการ์ตูนในบทเรียนนั้น แบ่งออกเป็น 2
ความเห็นหลักๆ คือ 1) ชอบ และคิดว่าตัวการ์ตูนนั้นน่ารัก 2) ไม่ชอบ และคิดว่าตัวการ์ตูนนั้นเหมาะส�ำหรับเด็กเล็กๆ
มากกว่า กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.14 (คะแนนเต็ม 60)
		
กลุม่ ทดลองที่ 4 ได้แก่นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนน Pre-test ค่าเฉลี่ยร้อยละ 19.81 (คะแนนเต็ม 60) นอกจากนี้จากข้อมูล
ด้านการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองกลุ่มนี้ ท�ำให้เห็นว่ากลุ่มทดลองนี้มีโอกาสในการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 ที่เป็นห้องเรียนโครงการภาษา และ
มีโอกาสได้เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับนักศึกษากลุ่มทดลองที่ 4 นี้ พบว่า รู้สึก
พอใจกับการเรียนผ่านการ์ตนู เพราะไม่เครียด และการพูดออกเสียงตามตัวการ์ตนู นัน้ เมือ่ พูดผิดก็จะไม่มใี ครต่อว่าหรือ
หัวเราะเยาะ จึงท�ำให้กล้าพูดออกเสียงมากกว่าการพูดออกเสียงในชั้นเรียนที่มีคนอื่นๆ รวมอยู่ด้วย นักศึกษาส่วนใหญ่
เข้าดูการ์ตูนบทเรียนทั้งหมดไม่เกิน 2 ครั้ง กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test ค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.23 (คะแนนเต็ม 60)
		
กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีคะแนน Post-test สูงขึ้นและมีคะแนนมากกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม (มากกว่า
30 คะแนน) ผู้เรียนของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อการ์ตูนในบทเรียนและมีความรู้สึกสะดวกสบาย
ในการเรียนผ่านอุปกรณ์มือถือ นอกจากนี้ยังรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ท�ำให้ตนเองรู้สึกกล้าที่จะพูด
ภาษาอังกฤษ มากกว่าการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
		
3.2 คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ของ
กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังการใช้แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว แตกต่างกัน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
		
กลุม่ ทดลองที่ 1 มีคา่ คะแนนเพิม่ สัมพัทธ์เท่ากับ 64.57% กลุม่ ทดลองที่ 2 มีคา่ คะแนนเพิม่ สัมพัทธ์เท่ากับ
67.05% กลุ่มทดลองที่ 3 มีค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์เท่ากับ 65.14% และ กลุ่มทดลองที่ 4 มีค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์เท่ากับ
38.36%
		
จากค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของทุกกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์
ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มทดลองที่ 4 มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์น้อยกว่าทั้ง 3 กลุ่มมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ากลุ่มทดลองที่ 1, 2
และ 3 เป็นนักเรียนห้องโครงการที่เน้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นพิเศษที่มีโอกาสได้เรียนและใช้ภาษาอังกฤษทุก
วันซึ่งมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 4 ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีโอกาสได้เรียนและใช้ภาษาอังกฤษสัปดาห์และ 1 ครั้ง ๆ
ละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1, 2 ได้รับการดูแลและก�ำชับให้ดูบทเรียนออนไลน์จากคุณครู
และผู้ปกครอง อีกทั้งตัวของนักเรียนเองยังมีความรู้สึกชื่นชอบตัวการ์ตูนในบทเรียนอีกด้วย ส่วนกลุ่มทดลองที่ 3 เป็น
นักเรียนทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อตนเองอยูแ่ ล้ว จึงเข้าดูบทเรียนออนไลน์อย่างสมำ�่ เสมอ ส่วนกลุม่ ทดลองที่ 4 เป็นนักศึกษา
ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองน้อยกว่ากลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม จึงเข้าดูบทเรียนออนไลน์ด้วยจ�ำนวนครั้งที่น้อยกว่า และ
การ์ตูนในบทเรียนอาจไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้เพียงพอ
		
จากการประเมินผลด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ของกลุ่มทดลองทั้ง 4
กลุ่ม หลังการใช้แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว และการประเมินค่าความรู้คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า
แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ตา่ งๆ ด้วยการ์ตนู เคลือ่ นไหว
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ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีส้ ามารถน�ำไปใช้เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารของผูเ้ รียน
ได้ดีโดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นนักเรียน ส่วนผู้เรียนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือมากกว่านั้น ควรมีการปรับปรุงรูปลักษณ์
ของตัวการ์ตูนเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนในกลุ่มนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ระดับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในขณะที่ก�ำลังใช้งานแอปพลิเคชัน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
การใช้งานแอปพลิเคชัน โดยนักเรียนส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่า ในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนหากต้องการจะใช้งานแอปพลิเคชัน
ก็จะใช้งานผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ซึ่งระดับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนนั้นช้ามาก
อันเนื่องมาจากมีผู้ใช้งานร่วมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้การใช้งานแอปพลิเคชันเกิด
การติดขัดไม่ต่อเนื่อง ท�ำให้บางครั้งไม่สามารถดูบทเรียนได้ครบตามที่ต้องการ ดังนั้นการจะใช้งานแอปพลิเคชันนี้
ให้ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรมีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเป็นของตนเองและไม่ควรใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้ใช้งานอื่น
2. จากการพูดคุยกับกลุม่ ทดลองโดยเฉพาะกลุม่ ทดลองที่ 4 ซึง่ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า ปัญหาส�ำคัญคือ
ขาดการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่ค่อนข้างมีอิสระในการด�ำเนินชีวิต และมีสิ่ง
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจกว่าการเรียนมาชักจูงหรือน�ำพานักศึกษาไปจากการเรียนบทเรียนออนไลน์ จึงสมควรให้
มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้น รู้จักและมีโอกาสได้ท�ำการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นสร้าง
วินัยให้กับตนเองในการจัดเวลาเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม
3. การก�ำชับ ดูแลและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งจากการได้รับ
การก�ำชับ ดูแลและสนับสนุนนี้ท�ำให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีคะแนนสอบ Post-test ในระดับสูง (46.35 และ 49.14
ตามล�ำดับ) และนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มทดลองที่ 2 มีคะแนน
เพิ่มสัมพัทธ์สูงที่สุดใน 4 กลุ่ม (64.57% และ 67.05% ตามล�ำดับ) จากผลวิจัยนี้ ท�ำให้ได้ข้อเสนอแนะว่า การน�ำ
แอปพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหวนี้ไปใช้ ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับ
การก�ำชับ ดูแลและสนับสนุนให้มีการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์นี้อย่างสม�่ำเสมอ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์
ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด (4.54) และ 2) สภาพ ปัญหาและอุปสรรค พบว่า (1) จุดแข็ง: ความพร้อมทางกายภาพของหน่วยงาน
ที่น�ำหลักสูตรไปเปิดสอน (2) จุดอ่อน: การจ�ำกัดผู้เข้าศึกษาเฉพาะกลุ่มพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม
(3) โอกาส: กระแสความต้องการในการพัฒนาคุณวุฒทิ างการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบนั และ (4) อุปสรรค:
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิทยาการสมัยใหม่ และ 3) แนวโน้มการพัฒนา พบว่า (1) ด้านการปกครอง:
ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง (2) ด้านการศาสนศึกษา: เพิ่มเติม
รายวิชาที่เป็นภาษาที่สามเพื่อรองรับการจัดการศาสนศึกษาแก่ศาสนิกชนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและภาษา
(3) การศึกษาสงเคราะห์: เพิ่มเติมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการที่ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการ
ศึกษาสงเคราะห์ในเชิงพื้นที่ (4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ (5) การสาธารณูปการ: เพิ่มเติมกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย (6) การสาธารณสงเคราะห์: เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้รายวิชา
ที่ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะหรือจิตอาสาแก่ชุมชนและสังคม และ (7) การพัฒนาพุทธมณฑล: เพิ่มเติมสาระ
การเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับพุทธอุทยาน 3 มิติ คือ อุทยานการศึกษา อุทยานการท่องเที่ยว และอุทยานศิลปวัฒนธรรม
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทย
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Abstract
The objectives of this research were to analyze the state, problems, obstacles and the trend of Thailand Sangha
administration development through the certificate program in Sangha administration. The research methodology was
the mixed research method that the questionnaire and interview as the tool of data collection. The Findings of the
research were as follows: 1) The overall evaluation of the curriculum is at the highest level. 2) The state, problems,
obstacles found that (1) the strength is the physical readiness of each unit that took the certificate program opening
and. (2) The weakness is the limit of students that focus on Sangha administrator and Phrapariyattidhamma teachers.
(3) The opportunity is the trend of Buddhist monks and novices at the present would like to develop the education
qualification, and (4) the obstacle is the change state of the world society and modern academy. And 3) The trend of
the development found that (1) The administration aspect: should add the optional subject that has the learning content
about psychological content. (2) The religious education aspect: should increase the third subject for responding to
religious education management for Buddhists who have many races and languages. (3) The educational welfare
aspect: should increase the practical learning to promote the strength creation of network of educational welfare
management in each area. (4) The Buddhism propagation aspect: should improve the content to match the modern
technology. (5) The construction aspect: should increase the activity out of the class like academic trip about arts,
culture and Thai local wisdom. (6) The public welfare aspect: should increase the learning content subject to make the
public convince or public mind to community and society and (7) The Buddhamonthon development aspect: should
increase the learning content concept about Buddhamonthon in three dimensions such as educational park, tourism
park and arts and culture park.
Keywords: sangha administration, thailand sangha administration development
บทน�ำ

คณะสงฆ์มีขึ้นเป็นรูปธรรมตั้งแต่สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดง
พระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งท�ำให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่
เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาจึงเกิดมีคณะสงฆ์ [1] กระทั่งต่อมาราวเดือน 12 พุทธศก 235 คราวที่พระเจ้าอโศกมหาราช
ทรงส่งพระธรรมทูต (สายที่ 8) ซึ่งประกอบด้วย พระโสณะ พระอุตตระ พร้อมคณะ มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ
ดินแดนสุวรรณภูมิ และได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าสุวรรณภูมิราชาเป็นอย่างดี (ปัจจุบัน คือ ประเทศไทย เขมร
พม่า เป็นต้น) ส�ำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อคนส่วนใหญ่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ไทย
แต่ละพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะเอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมทุกสาขาจึงได้รับอิทธิพลและผูกพันอยู่กับ
พระพุทธศาสนาตัง้ แต่เกิดจนตาย และเมือ่ ผ่านช่วงเวลามาพันกว่าปี พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทต่อการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและประชาชนเป็นอย่างมาก ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และมีพัฒนาการ
โดยต่อเนื่องมาโดยล�ำดับ [2]
ปั จ จุ บั น คณะสงฆ์ ไ ทยมี ค วามเป็ น รู ป ธรรมในทางกฎหมาย ตามที่ ต ราไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ทวี ความว่า “คณะสงฆ์ หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบท
จากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจ
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ในหรือนอกราชอาณาจักร” [3] ทั้งนี้ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ยังได้ระบุครอบคลุมถึงการคณะสงฆ์หรืองานพระศาสนาที่จ�ำเป็นต้อง “ควบคุมและส่งเสริมให้ด�ำเนินการไปด้วยดี”
รวมทั้งสิ้น 6 ภารกิจ ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการศึกษาสงเคราะห์ [4] โดยวิธดี ำ� เนินการทัง้ 6 ประการนีบ้ างประการมีกำ� หนด
ไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคมแต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตที่ถือปฏิบัติตามจารีต ก็มีอยู่ [5] ได้แก่ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยดีงามการศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และ
การสาธารณสงเคราะห์ [6] ประการส�ำคัญ คือ การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา เพือ่ ให้การอุปถัมภ์คมุ้ ครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนานัน้ จำ� เป็นต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทางศาสนาเป็นอันดับแรกตราบใดที่เรายอมรับความจริงว่าทรัพยากรบุคคลนั้นส�ำคัญยิ่งกว่าปัจจัย
การผลิตอื่น ๆ ซึ่งแม้จะมีเครื่องจักรกลเข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินงานมากขึ้น ใช้วิทยากรสูงขึ้น และมีความสามารถ
ยอดเยี่ยมเพียงใด ก็ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่คนที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นผู้สร้างและผู้ใช้เครื่องได้ [7]
การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทย จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
สอดคล้องกับที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย
ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนว่า “ผลิตคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ
บริหารวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ” [8] และมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ได้แก่ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีศรัทธาอุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด มีน�้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม มีโลกทัศน์
กว้างไกล มีความเป็นผู้น�ำด้านจิตใจและปัญญา มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม [9]
โดยนัยนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จดั ให้มกี ารเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยสนองงานคณะสงฆ์
ในการให้การศึกษาอบรมงานในส่วนทีเ่ ป็นการบริการกิจการของคณะสงฆ์ทงั้ 6 ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ [10]
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (Certificate in Sangha Administration)
จัดระบบการศึกษาแบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต�่ำกว่า 16 สัปดาห์และภาคการศึกษาที่สอง
(Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต�่ำกว่า 16 สัปดาห์ โดยก�ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จ�ำนวน 12
หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 2 จ�ำนวน 12 หน่วยกิต ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของแต่ละแห่ง โดยโครงสร้างหลักสูตร24 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ
จ�ำนวน 18 หน่วยกิตและวิชาเลือก จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
ผลผลิตของหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มี 4 ประการ คือ (1) ผลิตพระสังฆาธิการ
และครู ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรมในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์
(2) ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยตั ธิ รรมในระดับประกาศนียบัตรให้สามารถน�ำความรูด้ า้ นการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม (3) ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอน
พระปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตรให้อุทิศตนและสามารถน�ำหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์
ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ (4) ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้ [11]
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อย่างไรก็ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) นี้ ได้เปิดจัดการเรียนการสอน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) แม้มีพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมให้ความสนใจเข้า
ศึกษาจ�ำนวนมาก แต่ยงั ไม่ปรากฏมีการประเมินหลักสูตร และการพัฒนาหรือปรับปรุงตามความเปลีย่ นแปลงของสังคม
โลกที่วิวัฒน์ไปอย่างต่อเนื่อง กอปรกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ปี 2560-2561 ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ได้รับทราบผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการตามที่
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ โดยมีมติเห็นชอบแผนการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามภารกิจ 6
ด้าน + 1 (ด้านการปกครอง, ด้านศาสนศึกษา, ด้านศึกษาสงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่, ด้านสาธารณูปการ, ด้านสาธารณสงเคราะห์ + พัฒนาพุทธมณฑล) ดังนั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จึงจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทิศทางการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ไทย
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงทำ� การวิจยั เรือ่ ง “หลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.): ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มเพือ่ การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทย” เพือ่ สังเคราะห์
ผลการวิจัยในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้น�ำไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทย ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
2. เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.)
3. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ (ป.บส.)
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ก�ำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาส�ำหรับการประเมินเพื่อการพัฒนาใน 4 มิติ ประกอบด้วยด้านบริบท
(Context) ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นิสิต (พระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม)
ผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปีการศึกษา 2561ของสถานศึกษาในสังกัด
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เฉพาะภาคตะวันตก) จ�ำนวน 153 รูป
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท�ำการสุ่มมาจากประชากรซึ่งหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค�ำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน111 รูป
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกตามลักษณะการเป็นตัวแทนของ
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 18 รูป/คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยได้ด�ำเนินการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) ในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค�ำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 จากนั้นได้น�ำไปหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ (Reliability) โดยได้ทดลองใช้ (Try-Out) กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (การวิจัยครั้งนี้ คือ
นิสิต หรือพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.) ปีการศึกษา 2561ของวิทยาลัยสงฆ์ระยอง) เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9175
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured Interview) มีลักษณะเป็นค�ำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ได้
เลือกเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 18 รูป/คน
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เชิงปริมาณ พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ดังนี้
		
1.1 ด้านผลผลิต (Product) พบว่าด้านบริบท (Context) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 4 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ข้อที่ 4 (เพื่อให้พระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับ
ชั้นปริญญาตรีได้) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.66 รองลงมา ได้แก่ ข้อ 3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 3
(เพือ่ ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยตั ธิ รรมในระดับประกาศนียบัตร ให้อทุ ศิ ตนและสามารถน�ำหลักทางการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 5.58 และอันดับทีส่ าม ได้แก่ ข้อที่ 5 ความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของคณะสงฆ์ และความต้องการของสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.52
		
1.2 ด้านปัจจัยนำ� เข้า (Input) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.50 และเมือ่ พิจารณาในรายข้อ พบว่า
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 15 ความเหมาะสมของรายวิชาและสาระการเรียนรู้ บส 012 พระไตรปิฎกศึกษา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 รองลงมา ได้แก่ ข้อ 18 ความเหมาะสมของรายวิชาและสาระการเรียนรู้ บส 015 พุทธศิลป์ มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และอันดับที่สาม ได้แก่ ข้อที่ 8 ความเหมาะสมของรายวิชาและสาระการเรียนรู้ บส 005 การบริหาร
งานสาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
		
1.3 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 5 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4 มีการใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.58 และอันดับทีส่ าม ได้แก่ ข้อที่ 6 มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนือ้ หาและตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
		
1.4 ด้านผลผลิต (Product) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 2 บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด และอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 รองลงมา ได้แก่ ข้อ 5 บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้
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กับตนเอง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.59 และอันดับทีส่ าม ได้แก่ ข้อที่ 6 บัณฑิตผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กบั
พระพุทธศาสนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
2. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
		
2.1 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้านจุดแข็ง (Strengths) พบ
ว่า มีการศึกษาธรรมะในภาคปฏิบตั เิ พือ่ กล่อมเกลาจิตใจความพร้อมทางกายภาพของหน่วยงานในสังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีน่ ำ� หลักสูตรไปเปิดสอนผูเ้ รียนมีสถานภาพเป็นพระภิกษุผมู้ ศี ลี าจารวัตรทีง่ ดงามกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นวิชาการควบคู่กับวิชาชีพเพื่อต่อยอดในการท�ำงานอาจารย์ผู้สอนมีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี และมีพระสังฆาธิการระดับสูงที่มาช่วยสอนและเป็นแม่แบบที่ดีในทางปฏิบัติ
		
2.2 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้านจุดอ่อน (Weakness)
พบว่า จ�ำนวนผู้เรียนลดน้อยลงเนื่องจากจ�ำกัดผู้เข้าศึกษาเฉพาะกลุ่มพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมความ
แตกต่างของพืน้ ฐานความรูเ้ ดิมของนิสติ ผูเ้ ข้าศึกษาภารกิจของนิสติ ทีด่ ำ� รงตำ� แหน่งพระสังฆาธิการมีมากจึงเป็นปัญหา
ของการจัดสรรเวลาเพือ่ เข้าเรียนขาดการปรับปรุงหลักสูตรมานานถึง 15 ปี และขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน
		
2.3 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้านโอกาส (Opportunities)
พบว่า กระแสความต้องการในการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบัน และองค์กรคณะสงฆ์
ให้การสนับสนุน
		
2.4 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้านอุปสรรค (Threats)
พบว่า พระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้วจ�ำนวนมากทัศนคติใน
เชิงลบต่อหลักสูตรที่นอกเหนือจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรมสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและวิทยาการสมัยใหม่ และบุคลากรขององค์กรคณะสงฆ์ที่เป็นวัตถุดิบในอนาคตของหลักสูตรมีจ�ำนวนลด
น้อยลง
3. แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
		
3.1 เป้ า หมายดั้ ง เดิ ม ของหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ (ป.บส.) พบว่ า
พัฒนาพระสังฆาธิการให้มคี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะส�ำหรับการปฏิบตั งิ านคณะสงฆ์ปรับวุฒขิ องพระสังฆาธิการให้มี
คุณสมบัติส�ำหรับเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสร้างเครือข่ายในการท�ำงานร่วมกันของพระสังฆาธิการ
		
3.2 จุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
พบว่า ยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ และมติมหาเถรสมาคม เสมือนเป็นคู่มือการด�ำเนินงานเน้นการสนอง
งานภารกิจ 6 ด้านของการคณะสงฆ์ และเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยอนุโลม
		
3.3 แนวโน้มในการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เพือ่ การพัฒนา
กิจการคณะสงฆ์ไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย
			 3.3.1 ด้านการปกครอง คือ ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรให้ทันต่อความ
เปลีย่ นแปลงของพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเจ้าคณะปกครองทีม่ ี
ประสบการณ์สงู ร่วมปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอาจารย์ผบู้ รรยายโดยมีสดั ส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับอาจารย์ประจ�ำของมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมวิชาเลือกที่มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ
ร่วมกับภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะสงฆ์ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
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			 3.3.2 ด้านการศาสนศึกษา คือ เพิ่มเติมรายวิชาที่เป็นภาษาที่สามเพื่อรองรับการจัดการศาสนศึกษา
แก่ศาสนิกชนทีม่ คี วามหลากหลายด้านเชือ้ ชาติและภาษารักษาสาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกบาลี แผนกธรรม และแผนกสามัญศึกษา แต่ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมฉบับปัจจุบันเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา และบูรณาการการเรียนรูใ้ นภาคปฏิบตั กิ ารร่วมกับกิจกรรมทีค่ ณะสงฆ์ดำ� เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ�ำจังหวัด
			 3.3.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ เพิม่ เติมกิจกรรมการเรียนรูใ้ นภาคปฏิบตั กิ ารทีส่ ง่ เสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษาสงเคราะห์ในเชิงพื้นที่ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ที่รองรับภารกิจด้านการ
ศึกษาสงเคราะห์ให้ทนั ต่อบริบทในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปโดยสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาด้านศึกษาสงเคราะห์รกั ษาสาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับหลักการงานศึกษาสงเคราะห์โดยเชือ่ มโยงการท�ำงานระหว่าง
สังฆมณฑลและพุทธศาสนิกชน และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เน้นภาคปฏิบัติและบูรณาการร่วม
กับกิจกรรมสงเคราะห์ทางการศึกษาที่คณะสงฆ์ด�ำเนินการในปัจจุบัน
			 3.3.4 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ เพิม่ เติมสาระการเรียนรูใ้ นภาคปฏิบตั กิ ารทีบ่ รู ณาการร่วมกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกตามบริบทของพื้นที่โดยสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านเผยแผ่ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเชิงรุกเพิม่ เติมวิชาเลือกภาษาทีส่ ามเพือ่ รองรับภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุม่ เป้าหมาย
ที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและภาษา และและสงวนรักษาสาระการเรียนรู้พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปิฎก
เป็นแม่แบบทางความประพฤติ
			 3.3.5 ด้านการสาธารณูปการ คือ รักษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พุทธศิลป์
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส�ำคัญเพิ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมสมัยใหม่ปรับปรุงสาระการเรียนรู้เพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดที่สอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ และเพิม่ เติมกิจกรรมนอกชัน้ เรียนหรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย
			 3.3.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้รายวิชาที่ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก
สาธารณะหรือจิตอาสาแก่ชมุ ชนและสังคมเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะของการทำ� งาน
เป็นทีมโดยสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณสงเคราะห์ทมี่ งุ่ ทำ� งานร่วมกับเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพิม่ กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ ชือ่ มโยงกับการด�ำเนินงานสงเคราะห์ชมุ ชนทีค่ ณะสงฆ์
ในพื้นที่ด�ำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติหรือศึกษาดูงานจาก
สภาพการณ์จริง
			 3.3.7 ด้านการพัฒนาพุทธมณฑล คือ เพิ่มเติมกิจกรรมกิจกรรมเสริมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายใน
การท�ำงานเพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนภารกิจโดยสอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาพุทธมณฑลตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ในรายวิชาการบริหารงานสาธารณูปการหรือวิชาอื่นเพื่อ
สร้างวิสยั ทัศน์รว่ มหรือความตระหนักรูใ้ นความสำ� คัญร่วมกันทีม่ ตี อ่ พุทธมณฑลประจ�ำจังหวัดเพิม่ เติมสาระการเรียนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับพุทธอุทยาน 3 มิติ คือ อุทยานการศึกษา อุทยานการท่องเที่ยว และอุทยานศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มเติม
สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศูนย์การเรียนรู้เพื่อต่อยอดการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาพุทธมณฑล
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อภิปรายผล
1. ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
จากผลการวิจัย พบว่า (1) ด้านบริบท (Context) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) สอดคล้องกับความต้องการของคณะสงฆ์ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิน่ สังคม และประเทศชาติ (2) ด้านปัจจัยนำ� เข้า (Input) รายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมภารกิจงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน
รายวิชาในหลักสูตรมีสาระการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจงานคณะสงฆ์หลักสูตรยังขาด
การกำ� หนดมาตรฐานคุณวุฒขิ องอาจารย์ผเู้ รียนมีความหลากหลายสูงทัง้ ในส่วนของช่วงอายุและพืน้ ฐานความรูเ้ ดิม และ
สิง่ สนับสนุนการเรียนรูม้ มี าตรฐานเทียบเท่าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (3) ด้านกระบวนการ (Process) การบริหาร
จัดการเรียนการสอนดำ� เนินการโดยหน่วยงานในสังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีน่ ำ� หลักสูตรนีไ้ ปเปิดจัดการศึกษา
กระบวนการบริหารหลักสูตรมีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทางปฏิบตั ใิ ช้อาจารย์ผสู้ อนทีม่ ี
คุณวุฒิเทียบเท่าการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีกระบวนการบริหารหลักสูตรเคร่งครัดตามรายละเอียดของ
หลักสูตรทีอ่ นุมตั โิ ดยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (4) ด้านผลผลิต (Product) บัณฑิตมีศกั ยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านคณะสงฆ์ครอบคลุมภารกิจทัง้ 6 ด้านบัณฑิตมีศกั ยภาพในการท�ำงานเป็นทีมบัณฑิตมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การปฏิบตั ิ
หน้าทีส่ นองงานคณะสงฆ์ และบัณฑิตเป็นผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม และเมือ่ พิจารณาผลการวิจยั เชิงสำ� รวจ พบ
ว่า ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ หลักสูตร ป.บส. เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสนองงาน
คณะสงฆ์โดยการพัฒนาคุณลักษณะของพระสังฆาธิการและครูสอนปริยตั ธิ รรมทีพ่ งึ ประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส
ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น�ำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จัก
เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อีกทัง้ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในการทีจ่ ะพัฒนาตนเองทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประการส�ำคัญ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของ
พระพุทธศาสนา ด้วยเหตุทคี่ ณ
ุ วุฒหิ ลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์นี้ เป็นฐานในการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีได้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ บริบทแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลง องค์ความรูม้ กี ารเปลีย่ นแปลง เทคโนโลยีมกี าร
เปลีย่ นแปลง จ�ำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นไปนัน่ เอง ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับผล
การวิจยั ของวรพรรณี เผ่าทองศุข และคณะ [12] ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ผลการวิจยั
พบว่าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนศิริ เข็มราช และคณะ [13] ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
“การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาโลก” ผลการวิจัยพบว่า
การประเมินตามแนวคิด CIPP Model พบว่า ด้านบริบทของหลักสูตร นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย
4.37) ด้านปัจจัยน�ำเข้า นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.20) ด้านกระบวนการ นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (เฉลีย่ 4.35) และด้านผลผลิต นิสติ มี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนิสติ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (เฉลีย่ 4.40) และสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ [14] ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการวิจยั พบว่า ประสงค์ให้หลักสูตรพัฒนาการ
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ปฏิบตั งิ านโดยน�ำวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ไิ ปประกอบอาชีพในอนาคต โดยเน้นย�ำ้ ถึงเรือ่ งความรูค้ วามสามารถของ
ผู้สอนและผู้เรียนให้เป็นผู้ถ่ายทอดและรับสารที่ดี กล่าวคือ ต้องเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี ผู้เรียนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เป็นไปตามมาตรฐานของการคัดเลือกหรือมีการคัดเลือกผู้เรียนให้
เข้มข้นขึน้ ให้เหมาะสมกับคุณภาพของสถาบัน และนอกจากวิชาปฏิบตั แิ ล้ว จ�ำเป็นต้องพานิสติ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
หรือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือสาขาวิชานั้น ๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต เพื่อสร้างองค์ความรู้
และโลกทัศน์ที่นอกเหนือจากต�ำราเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวินัย ภูมิสุข [15] ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาการบริหารหลักสูตรสาขา วิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหารหลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน สามารถสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน
เข้าใจหลักสูตรบูรณาการรายวิชา ด้านบุคลากร อาจารย์ประจ�ำจบตรงสาขาวิชา ผู้สอนมีความรู้และองค์ความรู้
เชิงความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นและสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาสม กลฺยาโณ [16] ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
“ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจยั พบว่า มีขอ้ เสนอแนะส�ำคัญ ได้แก่ ต้องมีการจัดกิจกรรมในระหว่างเรียน
มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ และเน้นมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบที่มาตรฐาน
2. แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
จากผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ คือ (1) ด้านการปกครอง ได้แก่ ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มเติมวิชาเลือกที่มีสาระการ
เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน (2) ด้านการศาสนศึกษา ได้แก่ ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
พระปริยัติธรรมฉบับปัจจุบัน และเพิ่มเติมรายวิชาที่เป็นภาษาที่สามเพื่อรองรับการจัดการศาสนศึกษาแก่ศาสนิกชนที่
มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและภาษา (3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ที่รองรับภารกิจ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงไปโดยสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านศึกษาสงเคราะห์ และเพิ่มเติมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการที่ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการ
ศึกษาสงเคราะห์ในเชิงพื้นที่ (4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกตามบริบทของพื้นที่โดยสอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านเผยแผ่ (5) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ ปรับปรุงสาระการเรียนรู้เพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพือ่ การบริหารการจัดการศาสนสมบัตขิ องวัดทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ และเพิ่มเติมกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้รายวิชา
ที่ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะหรือจิตอาสาแก่ชุมชนและสังคม และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้าง
เครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณสงเคราะห์ และ
(7) ด้านการพัฒนาพุทธมณฑล ได้แก่ เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับพุทธอุทยาน 3 มิติ คือ อุทยานการศึกษา
อุทยานการท่องเทีย่ ว และอุทยานศิลปวัฒนธรรม ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ หรือ ป.บส. จ�ำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพัฒนาเป็นหลักสูตร
สมัยใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์หรือจิตส�ำนึกร่วมกันเพิ่มทักษะการบริหารในเชิงปฏิบัติการ
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เน้นการเรียนรู้จากพื้นที่จริง อาจเป็นหลักสูตรเสริมในลักษณะหลักสูตรอบรมระยะสั้นสมัยใหม่ที่ในกิจกรรม
หรือโครงการเป็นฐานในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้ อย่างไรก็ตาม
การปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ ป.บส.ต้องให้ความ ส�ำคัญกับแนวทาง
การปฏิบตั งิ านคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในปัจจุบนั ด้วย ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ
ที่ พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ [17] ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า ในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์
พระสังฆาธิการจ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางโลก และทางธรรม รวมทั้งฝึกตนให้เป็น
ผู้ที่มีความช�ำนาญในการบริหารบทบาทตามกิจการคณะสงฆ์ มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับกระแสโลกาภิวตั น์ พร้อมยกระดับการศึกษาในต�ำแหน่งทางสังคมให้สงู ขึน้ ให้เทียบเท่าระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไป ทัง้ นี้ จำ� เป็นต้องก�ำหนดให้แสวงหาความร่วมมือและมีการรวมตัวกัน เพือ่ สร้างเป็นเครือข่ายของพระสังฆาธิการ
ทัว่ ประเทศและต่างประเทศ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทโฺ ธ [18]ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง
“แนวโน้มการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทศวรรษหน้า” ผลการวิจยั พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทศวรรษหน้า
จ�ำเป็นต้องยึดตามพระธรรมวินัยเป็นหลัก กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ และกฎหมายบ้านเมือง มีการบริหารกิจการ
ตามรูปแบบเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พระมหาธฤติ วิโรจโน [19] ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการทางด้านการศึกษา ยังต้องคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย เน้นการพัฒนาให้
พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบนั ด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วสฺสิริ) [20]ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 4” ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ในการบริหารคนนัน้ มีการสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ ำ� บุคลากร
ทางพระพุทธศาสนาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ มีการดำ� เนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานทีม่ อบหมายให้ทำ� การบริหาร
ภาระงานมุ่งบริหารที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อและการบริหารองค์กรได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธา
โดยน�ำจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานการบริหารภาระงาน คือ มีการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาช่วยในการบริหารงาน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพระครูปลัดอภิชาติ สุวณฺณโชโต [21]ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง
“สภาพปัจจุบันและอุปสรรคในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า
เน้นกระบวนการท�ำงานกับคนและโดยอาศัยคน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง สั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการท�ำให้เป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายของสถาบันประสบผลส�ำเร็จ สอดคล้องกับภารกิจของคณะสงฆ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ (ป.บส.) ทุ ก รอบ 5 ปี รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพแวดล้อม ข้อมูล และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยสอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
3. ควรปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
โดยขยายโอกาสให้กับพระภิกษุสามเณรทั่วไปที่มีพื้นฐานการศึกษาระดับนักธรรมชั้นเอก
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4. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนแก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
5. ควรจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยเทียบเคียง
กับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
6. ควรเพิ่มช่องทางของการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)ในระบบ
ออนไลน์ หรือการเรียนทางไกล
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยโดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นฐาน
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับนวัตกรรมทางการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เอกสารอ้างอิง
[1] พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต). พุทธวิธบี ริหาร. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2549.
[2] คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ประวัติพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2549.
[3] ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือพระสังฆาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำ� นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2554.
[4] พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท). คู่มือศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2554.
[5] กองแผนงานกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติกฎระเบียบและ
ค�ำสั่งของคณะสงฆ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา; 2542.
[6] กองพุทธศาสนสถาน ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คูม่ อื การพัฒนาวัดสูค่ วามเป็นมาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2554.
[7] บรรยงค์ โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์; 2543.
[8] คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5 ปี พุทธศาสตรมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2544.
[9] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:
บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ�ำกัด; 2553.
[10] คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ร่วมกับส�ำนักงานเจ้าคณะภาค
1, 2, 3, 14 และ 15. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาจุฬาบรรณคาร; 2548.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 30-41 (2019)
Vol.9 No.2

41

[11] คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน่วยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม: พิธีเปิดการศึกษา
2549. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2549.
[12] วรพรรณี เผ่าทองศุข และคณะ. การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ.
2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ [รายงานการวิจัย]. สมุทรปราการ:
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ; 2554.
[13] รัตนศิริ เข็มราช และคณะ. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะ
เป็นภาษาโลก [รายงานการวิจัย]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2558.
[14] วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์.การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนวัตกรรม
สือ่ สารสังคม มหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [รายงานการวิจยั ]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556.
[15] วินัย ภูมิสุข. การพัฒนาการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
[วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2557.
[16] พระมหาสม กลฺยาโณ. ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล [รายงานการวิจยั ]. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2552.
[17] พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ. การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์
[วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2557.
[18] พระครู ใ บฎี ก าอภิ ช าติ ธมฺ ม สุ ทฺ โ ธ. แนวโน้ ม การบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ ใ นทศวรรษหน้ า [วิ ท ยานิ พ นธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2558.
[19] พระมหาธฤติ วิโรจโน. รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์
[วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2557.
[20] พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วสฺสิริ). ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 [วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2558.
[21] พระครูปลัดอภิชาติ สุวณฺณโชโต. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทดี่ ใี นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2558.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

42

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 42-54 (2019)
Vol.9 No.2

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
Exploratory Factor Analysis in the Necessary Leadership Characteristics
of the Basic Education Administrators under the Jurisdiction of the
Secondary Educational Service Area Offices in the National Education
Plans B.E. 2017 - 2036
อิสระพงศ์ ถนัดค้า * ปณิธาน วรรณวัลย์ สุนันท์ สีพาย และ ประยูร เจริญสุข
Itsarapong Tanadka * Panithan Wannawan Sunan Sriphai and Prayoon Charoensuk
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
Department of Educational Administration, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University,
Chaiyaphum 36000
*To whom correspondence should be addressed. e-mail: Tanadka@hotmail.com
Received: 18 April 2019, Revised: 13 May 2019, Accepted: 23 May 2019
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส�ำคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขตที่ 25, 26, 30 และเขตที่ 31 จ�ำนวน 120 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ�ำนวน 51 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
.981 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและสถิตกิ ารทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้โปรแกรม Mplus คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factory Analysis) ด้วยวิธีการสกัด
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธี (Varimax) ผลการวิจัย
พบว่า ชุดตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านทักษะมี 13 ตัวบ่งชี้ ด้านความรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการเป็นผู้น�ำ มี 12 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และ
ด้านรูปแบบการท�ำงานมี 9 ตัวบ่งชี้ ซึ่งทุกองค์ประกอบมีค่าไอแกน (Eigen Value) มากกว่า 1.00 โดยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนสะสมได้ 67.569
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ คุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract
This research aimed to study the exploratory factory analysis in the necessary leadership characteristics of
the basic education administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Offices in the
National Education Plans during the B.E., 2017 – 2036. The research samples included 120 school administrators and
teachers under the jurisdiction of the Offices of Secondary Educational Service Areas- 25, 26 and 31, derived from
the multi-stage random sampling by the lottery technique. The instruments for collecting the data were the structured
interview form, in-depth interview form and the questionnaires for analyzing the exploratory factory analysis in the
necessary leadership characteristics of the basic education administrators under the jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Offices in the National Education Plans during the B.E., 2560 – 2579, constructed by the
researcher for 51 items with the reliability value at .981. The statistics used for the data analysis were the descriptive
statistics of the mean and standard deviation, and the statistics for the hypothesis testing with Mplus Program was
the Exploratory Factory Analysis using the Principal Component Analysis and Rotation of Perpendicular of Verimax
method. The research findings revealed that the variable set studied found 5 factors and 51 indicators, covering the
factors of: skills with 13 indicators, knowledge with 6 indicators, leadership with 12 indicators, characteristics with 11
indicators and working models with 9 indicators, which every domain contained the Eigan Value over 1.00 enabling
to explain the cumulative variance in 67.569.
Keywords: exploratory factor analysis indicator the necessary leadership characteristics of the basic education
administrators, the national education plans during 2560 – 2579, the basic education administrators
บทน�ำ

โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลงเข้าสูส่ งั คมยุคเทคโนโลยี หรือ ยุคดิจทิ ลั นัน้ ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในสังคมไทยในยุคปัจจุบนั ซึง่ พลังขับของเทคโนโลยีนนั้
ท�ำให้เกิดความเจริญไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านคอมพิวเตอร์ เกม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงความเจริญ
ก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สง่ ผลท�ำให้ทกุ คนต้องมีการปรับตัวให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงนี้ โดยความเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้
ก็ได้เข้ามามีผลกระทบในระบบการศึกษาอีกด้วย สมหมาย อ�่ำดอนกลอย [1] สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ในการจัดการศึกษา อบรม หล่อหลอมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับชีวิตจริง ส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ ให้น�ำไปสู่การประกอบวิชาชีพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยสถาบันการศึกษาต้องจัดระบบ
การเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นให้โอกาสทุกคนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ มีความรู้
สามารถแข่งขันทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีกบั นานาประเทศได้ ซึง่ ในภารกิจทีส่ ำ� คัญนีจ้ ะต้อง
มีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินการ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กนกอร สมปราชญ์ [2] แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาในปัจจุบัน ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา [3] ได้เสนอว่ายังมีปัญหาอีกหลายประการ ที่ยังต้องการการแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีย่ งั ไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว
มีความเหลื่อมล�้ำในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ท�ำให้ส่งผลต่อ
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คุณภาพการศึกษาที่ตกต�่ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา พุ่งพวง [4] ได้ท�ำการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงล�ำดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามล�ำดับ และสอดคล้องกับ ยุทธนา เกื้อกูล และนิเลาะ แวอุเซ็ง [5] ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบว่า ปัญหาที่พบอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารและครูไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาหลักสูตร ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย โรงเรียนไม่มีคลังเก็บข้อสอบ สื่อการสอนไม่มีความ
หลากหลาย และขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีส้ ำ� นักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ
แรกของโรงเรียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 17,362 แห่ง ซึง่ ผลการประเมินมาตรฐานของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง
ร้อยละ 45 แสดงให้เห็นว่ายังมีโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 55 จากข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้เห็นว่าระบบการศึกษายังมี
ปัญหาทีต่ อ้ งหาแนวทางแก้ไข ซึง่ ถ้ามองไปในด้านการบริหารงานนัน้ แสดงให้เห็นว่า ยังขาดผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ที่จะน�ำพาสถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ธีระ รุญเจริญ [6] ชัยยนต์ เพาพาน [7] ได้
กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี มีความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์
ทางการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ โดยผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะ
ต้องมีความรอบรูท้ หี่ ลากหลาย ประกอบด้วย การมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล การมีความรูท้ างวิชาการ เป็นนักประกอบการ นัก
ริเริม่ สร้างสรรค์ และต้องมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ซึง่ ความรูต้ า่ ง ๆ ดังทีก่ ล่าวมายังมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญส�ำหรับ
ผู้บริหารคือ คุณลักษณะภาวะผู้น�ำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญของผู้บริหารในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ การบริหารงาน
ส�ำเร็จลุลว่ งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยความหมายของคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� นัน้ หมายถึงศิลปะทีจ่ �ำเป็น และส�ำคัญ
ยิ่งต่อนักบริหารที่จะน�ำพาองค์การไปสู่ความส�ำเร็จ สามารถเป็นผู้ตัดสินใจ ก�ำหนดปัญหา วางแผน และรับผิดชอบต่อ
ความอยูร่ อดขององค์การ เพือ่ ให้การทำ� งานสำ� เร็จบรรลุเป้าหมายของกลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติข์ จร
[8] ซึ่งความส�ำคัญและจ�ำเป็นของภาวะผู้น�ำของผู้บริหารยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทรรศนกร สงครินทร์ [9] ที่ได้
ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับ ปัจจัยทางด้านการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่าประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และปัจจัยทางด้านการบริหารอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน มีปจั จัยทางการบริหาร
ทีส่ ามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาได้อย่างมีนยั สำ� คัญทีร่ ะดับ .01 คือปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ปัจจัยด้าน
การจูงใจ ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ซึง่ ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ในทางการศึกษา
จัดอยูใ่ นระดับทีม่ สี ำ� คัญทีส่ ดุ นอกจากนีค้ รุ สุ ภา สำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา [10] ยังได้กำ� หนดข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของ
ผูบ้ ริหาร โดยก�ำหนดให้ผบู้ ริหารต้องมีความรูด้ า้ นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดังต่อไปนี้ ความรูด้ า้ นหลักการและ
กระบวนการบริหารงาน ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหารด้านวิชาการ ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ
บุคลากร กิจการนักศึกษา การประกันคุณภาพ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และในปัจจุบนั
รัฐบาลได้มกี ารกำ� หนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึน้ มาเพือ่ เป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้พฒ
ั นาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [11]
ดั ง นั้ น การที่ จ ะท� ำ ให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ไ ด้ นั้ น กิ ต ติ ก าญจน์
ปฏิพันธ์, จักรกฤษณ์ โพดาพล และวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ [12] ยังได้เสนอแนวคิดไว้ว่า มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะภาวะผู้น�ำสูงเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการน�ำพาสถานศึกษาก้าวสู่ความส�ำเร็จในด้านต่าง ๆ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 42-54 (2019)
Vol.9 No.2

45

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารทีจ่ ำ� เป็น ได้แก่ ด้านทักษะ (Skill) ด้านความรู้
(Knowledge) ด้านการเป็นผูน้ ำ� (Leadership Practice) และสอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี [13] ได้ศกึ ษาทฤษฎีทสี่ ำ� คัญของ
ผู้บริหาร โดยได้กล่าวถึง ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) และทฤษฎีสไตล์ภาวะผู้น�ำ (Leader Theory of Leadership)
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ นักวิชาการ นักบริหารควรศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรของ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งทฤษฎีและองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหารยุคใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้การบริหารงานให้ส�ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ได้
จากความเป็นมาและความส�ำคัญที่เกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารดังที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารอาจยังยึดติดกับการบริหารงานแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีอายุ ซึ่งจะขาดความคิดเห็นที่ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมยุคใหม่ทกี่ ำ� ลังเข้ามามีบทบาทในการศึกษายุคปัจจุบนั อย่างหลากหลาย และผูว้ จิ ยั ยังไม่พบงาน
วิจยั ทีม่ กี ารศึกษาเกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังคมยุคใหม่ โดยเฉพาะคุณลักษณะ
ภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึง่ มีความสำ� คัญอย่างยิง่ เพราะเป็นหน่วยงานสถานศึกษา
ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งต่อไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นสิ่งท้าทายของ
ผู้บริหารที่จะต้องท�ำหน้าที่บริหารโรงเรียนให้ประสบความส�ำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากเหตุผลดังกล่าว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส�ำคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อน�ำมาก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเบือ้ งต้น ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านทักษะมี 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการเป็นผูน้ ำ� มี 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงานมี 9 ตัวบ่งชี้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26
30 และเขต 31 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 12,863 คน รวม 206 โรงเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[14] กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26,
30 และเขต 31 ปีการศึกษา 2561 จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25, 26, 30 และ 31 เขตพื้นที่ละ 10
โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 120 คน โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน โดยวิธีการจับฉลาก
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบด้านทักษะ ด้านความรู้ ด้านการเป็นผู้น�ำ ด้านคุณลักษณะ และด้านรูปแบบการท�ำงาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบการผสมอย่างเท่าเทียมกันตามล�ำดับ
ก่อนหลัง (Sequential Equivalent Design) โดยมีวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวน�ำ ตามด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26, 30
และเขต 31 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 120 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน โดยวิธีการจับฉลากได้ท�ำการแจก
แบบสอบถามไปจ�ำนวน 120 ชุด ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 – 30 ธันวาคม 2561 แล้วพิจารณาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จ�ำนวน 120 ชุด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ท�ำการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา เกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาและ
นักวิจยั 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำ� การสัมภาษณ์ความคิดเห็นกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องได้แก่ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนทีม่ วี ทิ ยฐานะ
ชำ� นาญการพิเศษขึน้ ไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทีผ่ า่ นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน 3) แบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น
2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค�ำถามที่มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ ส่วนที่
2 แบบสอบถามเกีย่ วกับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำ� รวจคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแบบสอบถามแบบเลือก
ตอบมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยการศึกษาเอกสารการศึกษาทฤษฎี ต�ำรา เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างตัวบ่งชี้ ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย จัดท�ำแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้องเหมาะสม ภาษาที่ใช้เหมาะสม สมคิด พรมจุ้ย [15] จากนั้นน�ำ
ไปสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา แบ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาจ�ำนวน 5 คน และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 5 คน รวม 10 คน และท�ำการสรุปอุปนัยเพิ่มเติม
น�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน�ำและเสนอแนะเพิ่มเติม ได้จ�ำนวน 68 ตัวบ่งชี้
2. สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก น�ำผลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ปรับปรุงแล้ว น�ำมาจัดท�ำเป็นแบบ
สัมภาษณ์ เชิงลึก ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจำ� นวน 3 คน ด้วยการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ของเนื้อหา เนื้อหา (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้อง เหมาะสม ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์
สมคิด พรมจุ้ย [15] จากนั้นน�ำไปสัมภาษณ์ผู้บริหารจ�ำนวน 4 คน และครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษขึ้นไป
จ�ำนวน 6 คน รวม 10 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน จ�ำนวน
1 โรงเรียนโดยได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และน�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน�ำและเสนอแนะ
ท�ำการสรุปผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกได้จ�ำนวน 51 ตัวบ่งชี้
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3. สร้างแบบสอบถามด�ำเนินการดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่
จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา 2) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารการศึกษามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผ่านการประเมินจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน จากนั้นท�ำการสรุปอุปนัยเพิ่มเติมน�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ แนะน�ำและเสนอแนะ เพื่อจัดท�ำร่างแบบสอบถาม
4. น�ำร่างแบบสอบถามหาคุณภาพของเครื่องมือ โดย 4.1) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ทำ� การตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาซึง่ ผลการประเมินมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4.2) น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วท�ำ
การทดลองใช้ Try out กับกลุ่มผูบริหารและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
เครือ่ งมือ มีคา่ อำ� นาจจ�ำแนก (Discrimination) ตัง้ แต่ .428 - .766 โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสหสัมพันธ์ใช้สตู รสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ .981
4.3) สรุปตรวจสอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อขอ
สัมภาษณ์ใช้แบบสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท�ำการสัมภาษณ์ในประเด็นที่ก�ำหนด
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยวิธีมีหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและ
ครูผสู้ อน โดยวิธสี ง่ ทางไปรษณียพ์ ร้อมซองติดแสตมป์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และได้รับคืนจ�ำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และท�ำการวิเคราะห์ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างส�ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผู้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ส่วนที่ 2 ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมของตัวบ่งชี้ วิเคราะห์โดยค่า
ความถี่ และข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และท�ำการสรุปอุปนัยเพิ่มเติม 2)
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส�ำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษขึ้นไปในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและ
สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ส่วนที่ 2 ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมของตัวบ่งชี้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยค่าความถี่ และข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปอุปนัยเพิ่ม
เติม 3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อการวิจัย โดยท�ำการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
(reliability) ตามวิธีของครอนบาค ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbachs Alpha Coefficient) 4) วิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามเบื้องต้น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ความเหมาะสมของตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็น
ของผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานระดับความคิดเห็นคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 โดยทำ� การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำ� รวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis) โดยน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) พิจารณาค่าดัชนี ไกเซอร์-ไมเยอร์ ออลคิน
(KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 2) การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)
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3) การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) ด้วยวิธหี มุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) โดยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax) และ
4) การสรุปผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยพิจารณาตัวบ่งชีท้ มี่ นี ำ�้ หนักองค์ประกอบ
0.3 ขึ้นไป และพิจารณาค่าความแปรปรวนรวมองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และ
มีจ�ำนวนตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปตามหลักทั่วไปในการก�ำหนดความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล
ผู้วิจัยควรมีตัวบ่งชี้ได้อย่างน้อย 3 ตัวต่อตัวแปรแฝง 1 ตัว ที่เรียกว่า กฎสามตัวบ่งชี้ (Three Indicator Rule) Marsh et
al.[16] ; กัลยา วานิชบัญชา [17] โดยใช้โปรแกรม Mplus
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) พบว่าสามารถจัดองค์ประกอบ
ได้ 5 องค์ประกอบ และได้ก�ำหนดชื่อองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านทักษะ 2) องค์ประกอบด้านความรู้
3) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้น�ำ 4) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ และ 5) องค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงาน
โดยแสดงค่าไอเกนจากการสกัดองค์ประกอบและจากการหมุนแกนองค์ประกอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าไอเกนจากการสกัดองค์ประกอบ และจากการหมุนแกนองค์ประกอบ

ด้านทักษะ

Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadings
% of Cumula% of Cumula% of CumulaTotal
Total
Total
Variance tive %
Variance tive %
Variance tive %
27.132 50.244 50.244 27.132 50.244 50.244 7.817 14.477 14.477

ด้านความรู้

2.609

4.832

55.076

2.609

4.832

55.076

7.017

12.994

27.471

ด้านการเป็นผู้น�ำ 2.131

3.947

59.023

2.131

3.947

59.023

6.007

11.125

38.595

ด้านคุณลักษณะ

1.726

3.197

62.220

1.726

3.197

62.220

5.579

10.332

48.927

ด้านรูปแบบ
การท�ำงาน

1.355

2.509

67.569

1.355

2.509

67.569

3.045

5.639

60.458

องค์ประกอบ

Initial Eigenvalues

จากตารางที่ 1 เมือ่ พิจารณาค่าไอเกนของสถิตติ งั้ ต้น (Initial Eigenvalues) ขององค์ประกอบ พบว่า ค่าไอเกน และ
ร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 - 5 สามารถก�ำหนดชื่อองค์ประกอบ เรียงตามล�ำดับจากองค์ประกอบ
สูงสุด ดังนี้ 1) ด้านทักษะมีค่า 27.132 และ 50.244, 2) ด้านความรู้มีค่า 2.609 และ 4.832, 3) ด้านการเป็นผู้น�ำมีค่า 2.131
และ 3.947, 4) ด้านคุณลักษณะมีค่า 1.726 และ 3.197, 5) ด้านรูปแบบการท�ำงานมีค่า 1.355 และ 2.509 ร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้งหมด เท่ากับ 67.569 หมายความว่าทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1
และแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ 50.244, 55.076, 59.023, 62.220,
67.569 ตามล�ำดับและสามารถก�ำหนดกลุ่มองค์ประกอบ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การก�ำหนดกลุ่มขององค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา
องค์ประกอบ
ตัวแปร
Factor Loading
ด้านทักษะ 1. มีทักษะการติดต่อประสานงานในองค์กรและในหน่วยงานอื่น
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
27.132
3. เป็นผู้น�ำในการท�ำงานเป็นทีม
4. สามารถจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5. มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
7. มีทักษะในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้สอน
8. มีทักษะการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9. ตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงผลที่เป็นเป้าหมายองค์กรให้เกิดขึ้นกับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
10. เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
11. สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน
12. ตัดสินใจหรือวินิจฉัยทันต่อเหตุการณ์
13. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านความรู้

1. มีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
3. มีความรู้และทักษะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงเรียน
5.มีจิตวิทยาและกลยุทธ์ทางการบริหาร
6. แสวงหาและน�ำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

ด้าน
1. มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การเป็นผู้น�ำ 2. สร้างขวัญก�ำลังใจและส่งเสริมให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. เป็นผู้มีความรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4. เป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. มีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม
6. ด�ำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงและเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
7. กระจายภาวะผู้น�ำในการจัดการศึกษาและบริหารโรงเรียน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ตัวแปร
Factor Loading
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
10. เป็นผู้มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ร่วมงาน
11. เป็นผู้น�ำการพัฒนาในชุมชนและสามารถสร้างผู้น�ำในการพัฒนาได้
12. ริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

ด้าน

1. โปร่งใสตรวจสอบได้
คุณลักษณะ 2. วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) สูง
3. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
4. มีวินัยในตนเองและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานรักษาวินัย
5. กระตือรือร้นและมีความตื่นตัวอยู่เสมอ
6. มีจริยธรรมส่วนตน และสอดคล้องกับจริยธรรมขององค์กร
7. เป็นผู้รักษาความลับของทางราชการ
8. มีความรับผิดชอบสูง
9. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
10. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่น
11. มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
รูปแบบ
การท�ำงาน

1. สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายช่องทาง
2. บริหารโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
3. มุ่งมั่นต่อเป้าหมายความส�ำเร็จของงาน
4. เชื่อมั่นในตนเอง
5. มีอุดมการณ์ที่เป็นนักพัฒนาท้องถิ่น
6. มีอิสระ และเสรีภาพทางความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
7. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
8. มอบอ�ำนาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
9. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

1.726

1.355
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จากตารางที่ 2 พบว่า การก�ำหนดองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาก�ำหนดได้ 5
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านทักษะ มีค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 27.132 ด้านความรู้ มีค่าน�้ำหนักปัจจัย
(Factor Loading) เท่ากับ 2.609 ด้านการเป็นผู้น�ำ มีค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 2.131 ด้านคุณลักษณะ
มีคา่ น�ำ้ หนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 1.726 ด้านรูปแบบการทำ� งาน มีคา่ นำ�้ หนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 1.355
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านทักษะมีตัวบ่งชี้ภายใน 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความรู้มีตัวบ่งชี้ภายใน
6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการเป็นผู้น�ำมีตัวบ่งชี้ภายใน 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะมีตัวบ่งชี้ภายใน 11
ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงานตัวบ่งชี้ภายใน 9 ตัวบ่งชี้
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำ� รวจคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พบว่าได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ
โดยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
องค์ประกอบด้านทักษะ มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ มีทกั ษะการติดต่อประสานงานในองค์กรและในหน่วยงานอืน่
เป็นผูน้ ำ� ในการท�ำงานเป็นทีม มีทกั ษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สอดคล้อง
กับชัยยนต์ เพาพาน [7] ได้สรุปไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ดังนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การท�ำงานเป็นทีม เทคโนโลยีและดิจิทัล
การตัดสิน มุ่งผลสัมฤทธิ์และมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้บริหารที่เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคใหม่ ซึ่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ กิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์ [18] ยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น�ำที่ส�ำคัญในยุคศตวรรษที่
21 ได้แก่ ผู้น�ำที่ดีต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการสร้างและเสริมมิตรภาพให้ยั่งยืน เป็นทักษะในการท�ำงาน
การติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ นร่วมงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณิกา เรดมอนด์ [19] ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง ตัวบ่งชี้
ทักษะภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่
21 ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านทักษะมีตัวบ่งชี้ ได้แก่ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาสาระและเจตนาของ
สื่อได้ มีอิสระในการตัดสินใจ ไม่ถูกชี้น�ำด้วยสื่อ มีความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
องค์ประกอบด้านความรู้ มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ มีความรูใ้ นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาและนำ�
ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ [20] ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร
ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นดังนี้ 1) ความรู้ ผู้น�ำต้องมีความรู้พร้อม ๆ กับการบ่มนิสัยใฝ่หาความรู้ต้องมีความรู้รอบด้าน
นอกเหนือวิชาชีพ เพื่อที่จะสามารถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม 2) สติและปัญญา ผู้น�ำต้องมีสติ มีความตื่นรู้
รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และรู้ตนเอง มีปัญญา และไหวพริบ และสอดคล้องกับธนสาร บัลลังก์ปัทมา [21]
ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้บริหาร
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ
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องค์ประกอบด้านการเป็นผูน้ ำ� มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ กระจายภาวะผูน้ ำ� ในการจัดการศึกษาและบริหารโรงเรียน
สอดคล้องกับกนกอร สมปราชญ์ [2] ที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมมีหลักการและจริยธรรมในการเป็นผู้น�ำดังนี้
1) ผู้น�ำต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์ 2) ต้องท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 3) ต้องหยั่งรู้ทางข้างหน้า 4) ต้องศึกษา
เรียนรู้ตลอดเวลา 5) ต้องเสริมพลังอ�ำนาจแก่คนอื่น 6) ต้องมีอิสรเสรีภาพ ไม่ถูกครอบง�ำ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
Cavazos [22] ซึ่งได้ท�ำการวิจัยเรื่องภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จ
ในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่าผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�ำที่เข้มแข็งในการสนับสนุนการพัฒนา
เป้าหมายการปฏิบตั งิ านทางวิชาการ ต้องก�ำหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ มีตัวแปรภายในกลุ่มคือ มีจริยธรรมส่วนตนและสอดคล้องกับจริยธรรม
ขององค์กรที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับเจริญ ภูวิจิตร์ [23] ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1) มีบคุ ลิกลักษณะทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผยและมีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และสอดคล้องกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [24] ได้ประมวลคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดและบริหารการศึกษาตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 1) คุณลักษณะ
ทางกาย ได้แก่ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสง่าผ่าเผย เป็นผู้มีความอดทน มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว มั่นคง อดทน
2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ ความทะเยอทะยาน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้บรรลุ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ 3) คุณลักษณะด้านการงาน ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้ศึกษาปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
พัฒนาแผนงานองค์กรให้สามารถปฏิบัติได้จนเกิดผลดี พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่สูงขึ้น
ตามล�ำดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
องค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงาน มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ มุง่ มัน่ ต่อเป้าหมายความสำ� เร็จของงานสอดคล้อง
กับ ทองใบ สุดชารี [13] ได้ศึกษาทฤษฎีที่ส�ำคัญของผู้บริหาร โดยได้กล่าวถึง ทฤษฎีสไตล์ภาวะผู้น�ำ (Leader Theory
of Leadership) เป็นทฤษฎีที่ นักวิชาการ นักบริหารควรศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทางการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Daniel Goleman [25] ได้ท�ำการศึกษา
เรือ่ ง ความเป็นผูน้ ำ� ทีไ่ ด้รบั ผลลัพธ์ พบว่า รูปแบบของผูน้ ำ� (Leadership Style) ซึง่ ได้แยกสไตล์การทำ� งานของผูบ้ ริหาร
ไว้ดังนี้ 1) ผู้น�ำตามอ�ำนาจหน้าที่ผู้น�ำรูปแบบนี้ขับเคลื่อนทีมผ่านวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งเน้นต่อผลส�ำเร็จของงาน
มีอิสรเสรีภาพทางความคิดอย่างมีเหตุผล โดยคนกลุ่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน
หรือสร้างแรงขับเคลือ่ นด้วยความกระตือรือร้นทีจ่ ะบรรลุภารกิจ 2) ผูน้ ำ� สร้างความร่วมมือ ผูน้ ำ� ลักษณะนีจ้ ะท�ำงานได้ดี
ในช่วงของภาวะตึงเครียด เมื่อผู้ร่วมทีมต้องการการเยียวยาทางจิตใจ ผู้น�ำจะสร้างความเห็นอกเห็นใจ และก�ำลังใจ
ให้กับทีม 3) ผู้น�ำออกค�ำสั่งผู้น�ำรูปแบบนี้เหมาะกับช่วงเวลาวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน มีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูง 4) ผูน้ ำ� แบบมีสว่ นร่วม คือผูน้ ำ� ต้องการให้คนในทีมเข้าร่วมมีสว่ นในการตัดสินใจ มอบอ�ำนาจแก่ผรู้ ว่ มงาน
ตามความเหมาะสม มีการยอมรับความคิดเห็นของทีม เพื่อต้องการความคิดใหม่ๆ จากทีมที่มีความเชื่อถือได้
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1. โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาสามารถน�ำตัวบ่งชี้ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบในครั้งนี้ใช้เป็น
เครื่องมือชี้วัด ที่จะสามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับก�ำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้
มีคุณภาพต่อไป
2. องค์ประกอบจำ� นวน 5 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ ทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นีโ้ รงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาควร
ให้ความส�ำคัญ และน�ำองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหาร
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ข้อเสนอแนะในการท�ำการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น คนละจังหวัดหรือคนละภาค หรือคนละสังกัด ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะเด่ น ของการน� ำ เสนอเนื้ อ หาบทสารคดี โ ทรทั ศ น์ ร ายการ
กระจกหกด้าน ซึ่งเป็นสารคดีขนาดสั้น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน โดยใช้
ข้อมูลในการวิจัยจากหนังสือ “กระจกหกด้าน” เรียบเรียงโดยจุฬาพิช มณีวงค์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบท
สารคดีคดั สรรจำ� นวน 59 เรือ่ ง ผลการวิจยั พบว่าบทสารคดีทกุ เรือ่ งมีวธิ กี ารนำ� เสนอเนือ้ หาเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และความจบ กล่าวคือ ผู้เขียนมีการตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ ที่พบ
มากที่สุดคือการตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา การเขียนความน�ำพบ 8 แบบ ที่พบมากที่สุดคือการกล่าวให้เห็นคุณค่า
ความส�ำคัญของเรื่อง เนื้อเรื่องเป็นสารคดีความรู้ทั่วไป มีการล�ำดับเรื่อง 4 แบบ ที่พบมากที่สุดคือล�ำดับเรื่องตาม
ความส�ำคัญหรือความน่าสนใจของเรื่อง ส่วนความจบพบ 8 แบบ ที่พบมากที่สุดคือจบด้วยการให้ข้อคิด ทั้งข้อคิด
ในการด�ำเนินชีวติ ทัว่ ไปและการดำ� เนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา การน�ำเสนอเนือ้ หาบทสารคดีโดยมี
องค์ประกอบที่ครบถ้วน ทุกองค์ประกอบประสานกันอย่างกลมกลืน มีการใช้วิธีการตั้งชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และ
ความจบทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ นิยมการนำ� เรือ่ งทีเ่ น้นให้เห็นคุณค่าความสำ� คัญของเรือ่ ง และการจบเรือ่ งโดยแทรกทัศนะ
ที่ชวนคิด สิ่งเหล่านี้ท�ำให้การน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีที่ให้ความรู้ทั่วไปมีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นประการส�ำคัญที่ท�ำให้สารคดีรายการกระจกหกด้านครองใจผู้ชมได้ยาวนานกว่าสามทศวรรษ
ค�ำส�ำคัญ: กระจกหกด้าน บทสารคดีโทรทัศน์ ลักษณะเด่น การน�ำเสนอเนื้อหา
Abstract
The purpose of this study was to examine the outstanding characteristics of content presented in a television
documentary program called “Krajokhokdan”, which is a short documentary. This program has been broadcast
on Thai TV Channel 7 since 1982. The data used for analysis were taken from the book entitled “Krajokhokdan”
(a mirror with 6 faces), complied by Chulapitch Maneewong and was firstly published in 2017. The book contains
59 selected documentaries. The results of the study showed that every documentary has the same way to present its
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content. There were four components in its presentation. These included a section of title, introduction, content, and
ending. In other words, the author had three techniques to name his/her title. The most frequently used technique was
content foretold title. Also, eight techniques were used to write an introductory section. The most frequently used
technique was giving the importance to the content. Regarding the content, it was focused on general knowledge. With
reference to the sequence of the content, there were four ways, mostly by placing the importance or the interesting of
content. The ending of the documentaries usually contains thought-provoking values for leading one’s life and ways
of living that were related to Buddhist beliefs. The presentation of content usually covers all components that were in
line with each other perfectly. Furthermore, it was shown that there were a variety of the techniques used to name the
title, introduction, content and ending. In addition, a technique of content plotting that focused on its importance was
used. Regarding the ending, it usually added some thought-provoking values. All of these resulted in the outstanding
and impressive characteristics of content of a documentary which was considered important that made this television
documentary program interesting for the TV viewers more than three decades.
Keywords: Krajokhpkdan, television documentary program, outstanding characteristics, content presentation
บทน�ำ

“กระจกหกด้าน” เป็นรายการสารคดีขนาดสั้นความยาว 15 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน มีสารคดีออกอากาศกว่าหนึ่งหมื่นตอน นับเป็นรายการสารคดีที่ออกอากาศต่อเนื่องยาวนานที่สุด
ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์งาน รายการกระจกหกด้านได้รับรางวัลจ�ำนวนมากกว่า 24 รางวัล
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ รางวัลพระพิฆเนศทองค�ำ ประเภทรายการสารคดีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รางวัล
โทรทัศน์ทองค�ำ ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยมและรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รางวัลเมขลา ประเภท
รายการสารคดีสนั้ ดีเด่นและรายการสารคดีความรูท้ วั่ ไปดีเด่น เป็นต้น [1] การทีร่ ายการสารคดีกระจกหกด้านออกอากาศ
ต่อเนื่องมายาวนานและได้รับรางวัลมากมาย สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งน่าจะมาจากเนื้อหาที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์
ทันสมัย และทันเหตุการณ์ โดยผ่านกลวิธีการน�ำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกลมกลืน จึงท�ำให้สารคดีมีคุณค่าและ
ชวนติดตาม การศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่ามีผสู้ นใจศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
บทความในหนังสือพิมพ์ สารคดีท่องเที่ยว และบันทึกความทรงจ�ำหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของผู้เขียนหรืองานเขียน คุณค่าในด้านเนื้อหา การใช้ภาษา ตลอดจนคุณค่าในด้านอื่นๆ อาทิ แคทรียา อังทองก�ำเนิด
[2] ศึกษา “ลักษณะเด่นของการใช้ภาษาในเรือ่ งฟืน้ ความหลังของเสฐียรโกเศศ” วรวรรณ สุกใส [3] ศึกษา “ลักษณะเด่น
ของงานเขียนน�ำเที่ยวต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 2549” เป็นต้น ส่วนการศึกษารายการสารคดี
กระจกหกด้านมีผู้ศึกษาไม่มากนักและมักเน้นด้านการผลิตรายการ ได้แก่ วนิดา อธินันทน์ [4] ศึกษา “การผลิตและ
การน�ำเสนอรายการกระจกหกด้าน” และ มาลี แสงไกรรุ่งโรจน์ [5] ศึกษา “การถ่ายท�ำนอกสถานที่ : กรณีศึกษากระจก
หกด้าน” จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเห็นได้ว่าการศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีและการศึกษารายการ
กระจกหกด้านมีความน่าสนใจและมีแนวทางในการศึกษา แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหา
บทสารคดีรายการกระจกหกด้านมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เห็นลักษณะเด่นของการน�ำเสนอ
เนื้อหา และเป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ให้ได้รับความนิยมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีรายการกระจกหกด้าน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและแนวทางในการเขียนบทสารคดี
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาลักษณะเด่นของการน�ำเสนอบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้าน โดยใช้ข้อมูลจาก หนังสือ
เรื่อง กระจกหกด้าน เรียบเรียงโดยจุฬาพิช มณีวงค์ พิมพ์ที่ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2560
ซึ่งประกอบด้วยบทสารคดีจ�ำนวน 59 เรื่อง
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีก ารวิจัยเอกสาร (Documentary research) และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของ
การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ก�ำหนดโครงร่างของการวิจัย
2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ทัง้ ข้อมูลทีเ่ ป็นทฤษฎีในการศึกษาองค์ประกอบของสารคดี
กลวิธีการน�ำเสนอสารคดี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารคดี
3. ศึกษาทฤษฎีทางวรรณคดีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่
การวิเคราะห์ชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และความจบ
5. สรุปผลและเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้าน พบว่า ตัวบทที่ใช้
เป็นข้อมูลในการวิจยั มีรปู แบบในการนำ� เสนอตามองค์ประกอบของสารคดี คือประกอบด้วยชือ่ เรือ่ ง ความนำ� เนือ้ เรือ่ ง
และความจบ [6, 7] ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) มีการตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1.1 ตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบบอกเนือ้ หา (Descriptive Title / Lable Title) ผูเ้ ขียนตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบบอกเนือ้ หาอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมาก เช่น มาลัย, นาค, หมากรุก, ไอศกรีม, ติ่มซ�ำ, หญ้า, ปลากัด, รองเท้า, ผ้าอีสาน, พระศรีมหาโพธิ์, มวยไทย,
หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต, ปักเป้า-จุฬา, พิพธิ ภัณฑ์ชาวกรุง, สถาบันสงฆ์สยาม, สรรพสัตว์หมิ พานต์, เมนูเนือ้ อาเซียน,
ไดโดเสาร์พันธุ์ไทย, พุทธภูมิสู่สุวรรณทวีป และจัดดอกไม้ เป็นต้น
		1.2 ตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ (Suspense Title) การตั้งชื่อเรื่องเช่นนี้พบไม่มากนัก เช่นเรื่อง “ยิ่งกว่า
เงินตรา” เนื้อเรื่องกล่าวถึงประวัติความส�ำคัญของปูชนียสถานที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาพอยู่บนธนบัตร
และเหรียญกษาปณ์ของไทย หรือเรื่อง “ชาติพันธุ์เมืองพระราชา” เนื้อเรื่องกล่าวถึงชนชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ราชบุรี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตได้ว่า แม้ผู้เขียนจะตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ แต่ผู้เขียนจะเฉลยตั้งแต่เริ่ม
เรือ่ งว่า เรือ่ งทีจ่ ะกล่าวถึงคืออะไร เช่น เรือ่ ง “เจ้าตัวเล็ก” ผูเ้ ขียนกล่าวตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งว่าคือสิง่ พิมพ์ฉบับย่อหรือแท็บลอยด์
ดังข้อความที่ว่า
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เจ้าตัวเล็ก
สิง่ พิมพ์ฉบับย่อ หรือแท็บลอยด์ (Tabloid) พัฒนามาจากสือ่ ทีช่ อบเสนอเรือ่ งอือ้ ฉาวเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ต่อมาแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ เนื้อหาคล้ายคลึงหนังสือพิมพ์รายวัน อ่านง่าย ขนาดกะทัดรัด พกพา
สะดวก [1]
1.3 ตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�ำนวน (Special Title Gimmick) พบการตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�ำนวนไม่มากนัก ที่พบ
ได้แก่เรื่องเมืองสามอ่าว, เล็กดีรสโต, สวยสังหาร, รู้เฟื่องเรื่องเฟื่องฟ้า และ ฟ ฟันสะอาดจัง สังเกตได้ว่าการตั้งชื่อเรื่อง
แบบเล่นส�ำนวน ผูเ้ ขียนจะเฉลยตัง้ แต่เริม่ ต้นเรือ่ งว่าจะกล่าวถึงอะไร เช่น เรือ่ ง “เมืองสามอ่าว” ผูเ้ ขียนน�ำโดยกล่าวตัง้ แต่
ย่อหน้าแรกว่าคือ อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว และอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังข้อความที่ว่า
เมืองสามอ่าว
ดินแดนด้ามขวานทองของไทยที่มีอ่าวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเรียงรายติดกัน 3 อ่าว แต่งเติมด้วยหาดทราย
ชายทะเล และโขดหิน ผสมผสานกลมกลืนกันตามธรรมชาติ โดยมีด้านหลังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและพื้นที่
กั้นพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ ได้แก่ อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว และอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1]
2. ความน�ำ (Lead) บทสารคดีรายการกระจกหกด้านที่ใช้เป็นข้อมูลการวิจัยมีการเขียนความน�ำ 8 แบบ
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
		2.1 น�ำด้วยการกล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของเรือ่ ง ตัวอย่างเช่น เรือ่ ง “หญ้า” น�ำด้วยการกล่าวให้เห็น
คุณค่าความส�ำคัญของหญ้าในฐานะพืชทางเศรษฐกิจว่า
		
พืชล้มลุกปกคลุมพื้นผิวโลกกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด หลากหลายสายพันธุ์ผูกพันกับสิ่งมีชีวิต
มากกว่า 1,500 ปี เจริญได้ดีในประเทศเขตร้อนอย่างไทย อ�ำนวยประโยชน์ได้ไม่น้อย มีบทบาทส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
ด้วยมูลค่าปีละหลาย ร้อยล้านบาท [1]
		2.2 น�ำด้วยการให้ค�ำนิยาม ตัวอย่างเช่น เรื่อง “วรนุส” น�ำด้วยการให้ค�ำนิยามของค�ำ “วรนุส” ว่า
		
สัตว์เลื้อยคลานขนาดกลาง ถือก�ำเนิดประมาณ 65 ล้านปีก่อนช่วงปลายยุคไดโนเสาร์ ปัจจุบันเหลืออยู่
ประมาณ 67 ชนิด ใน 3 ทวีป คือ ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา กินซากหรือสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร ปรับตัว
ได้ดี อยู่ได้ทั้งบนบกและในน�้ำ คนไทยสมัยนิยมเรียกสัตว์เลือดเย็นชนิดนี้ว่า วรนุส จากชื่อวิทยาศาสตร์ Varanus
ความแตกต่างของสายพันธุ์แยกตามถิ่นที่อยู่ ลักษณะ และการหากิน ประเทศไทยพบ 4 ชนิด ได้แก่ เหี้ย ตะกวด ตุ๊ดตู่
และเห่าช้าง [1]
		2.3 น�ำด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น เรื่อง “พุทธภูมสิ ู่สุวรรณทวีป” น�ำด้วย
การยกพุทธวัจนะของพระพุทธเจ้าที่ทรงกล่าวแก่พระอานนท์เรื่องพระธรรมวินัยว่าจะเป็นสิ่งสืบทอดพระพุทธศาสนา
ภายหลังพระองค์ปรินิพพาน เพื่อเชื่อมโยงสู่การสรุปประเด็นในความน�ำว่าจึงมีการเผยแผ่พุทธธรรมไปยังดินแดน
ต่าง ๆ ตามพุทธวัจนะของพระองค์ ดังข้อความที่ว่า
		
“อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสนา
ของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา” หลังจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ไปราว 280 ปี พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะทรงหันมารับนับถือธรรรมแห่งพระตถาคต ทรงประกาศ
ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง พระราชอาณาจักร ทรงเปลี่ยนจากการขยายพระราชอ�ำนาจด้วยสงครามและ
กำ� ลังทหารสูก่ ารเผยแผ่ธรรม ทรงจัดตติยสังคายนา ณ วัดอโศการาม นครปาฏลีบตุ ร และทรงส่งสมณทูตน�ำพระพุทธศาสนา
ออกไปเผยแผ่ยังดินแดนต่าง ๆ ถึง 9 สาย [1]
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2.4 น�ำด้วยต�ำนาน ตัวอย่างเช่น เรือ่ ง “สรรพสัตว์หมิ พานต์” นำ� ด้วยตำ� นานดินแดนหิมพานต์ซงึ่ เป็นทีอ่ ยู่
ของสัตว์หิมพานต์ไว้ว่า
			 เชือ่ ว่าแดนหิมพานต์มอี ยูใ่ นโลกเมือ่ ครัง้ ทีม่ นุษย์มบี ญ
ุ มากไปมาถึงกันได้ ครัน้ สิน้ เหล่าผูม้ บี ญ
ุ ก็เป็น
อันต้องขาดจากกัน หลังจากนั้นต้องบ�ำเพ็ญเพียรทางจิตมีฌานสมาธิดีได้อภิญญาจึงจะเดินทางไปได้ ณ ที่แห่งนั้นมีทั้ง
ยอดเขา แม่น�้ำ สระ ถ�้ำ ป่าต่าง ๆ ใหญ่โตมโหฬาร รวมทั้งสัตว์สองเท้า สี่เท้า รูปพรรณสัณฐานพิสดารอเนกประการ [1]
2.5 น�ำด้วยประวัติความเป็นมา เช่น เรื่อง “ข้าวไทย” น�ำด้วยข้อสันนิษฐานประวัติการก�ำเนิดข้าวและ
ประวัติของข้าวไทยว่า	
สันนิษฐานว่าข้าวก�ำเนิดในเขตร้อนชื้นก่อนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็นทวีปต่าง ๆ แผ่ขยายกระจายเป็น
อาหารหลักของคนทัว่ โลก ข้าวไทยเมล็ดยาวจัดอยูใ่ นกลุม่ สายพันธุเ์ อเชีย หรือ Indica แพร่สตู่ อนใต้ของอินเดีย ศรีลงั กา
แหลมมลายู หมู่เกาะต่าง ๆ และลุ่มแม่น�้ำแยงซีของจีน หลักฐานทางโบราณคดีที่โคกพนมดี อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี แสดงถึงชุมชนปลูกข้าวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพเขียนบนผนังถ�้ำหรือผนังหินอายุไม่น้อยกว่า 2,000 ปี ที่ผา
หนอนน้อย บ้านตากุม่ ตำ� บลห้อยไผ่ อำ� เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการปลูกธัญพืชคล้ายข้าวและจากการขุดค้น
ทีโ่ นนนกทา จังหวัดขอนแก่น ยังสนับสนุนสมมติฐานว่า ข้าวเริม่ ปลูกในเอเชียอาคเนย์ตงั้ แต่สมัยหินใหม่แพร่หลายไป
อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่น ๆ [1]
		2.6 น�ำด้วยข้อความทีข่ ดั แย้งหรือชวนให้คดิ ตัวอย่างเช่น เรือ่ ง “ผ้างามสามผืน” น�ำด้วยการกล่าวถึงมนุษย์
ทั่วไปว่าสวมใส่ผ้าหลากหลายชนิดแต่พระภิกษุสามเณรมีผ้าเพียง 3 ผืน ดังข้อความที่ว่า
		
ความประเสริฐเหนือสัตว์ทงั้ หลายของมนุษย์คอื รูจ้ กั ละอายจึงเกิดมีเสือ้ ผ้าอาภรณ์ปกปิดร่างกายแตกต่าง
กันไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกับพระภิกษุสามเณรผู้มีเพียงผ้ากาสาวพัสตร์ประกอบด้วยสบง จีวร
และสังฆาฏิ ชุดเดียวแบบเดียวสีเดียวนุ่มห่มตลอดชีวิต [1]
		2.7 น�ำด้วยเรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เรื่อง “ดอกไม้อาเซียน” น�ำด้วยการกล่าวถึง
ประชาคมอาเซียนว่ามีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นความแตกต่างหลายอย่าง เพื่อน�ำไปสู่เรื่องเฉพาะว่าดอกไม้ประจ�ำชาติ
ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์นั้น ดังข้อความที่ว่า
		
ความหลากหลายผสมผสานความแตกต่าง อัตลักษณ์การรวมกลุ่มของภูมิภาคเข้มแข็ง ผลิดอกออกผล
และใบแสดงสถานะความเป็นหนึ่งเดียว ดินแดนที่ก�ำลังจะรวมกันเป็นประชาคม พ.ศ. 2558 รู้จักในชื่ออาเซียน
มีสัญลักษณ์แสดงความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงดอกไม้ประจ�ำชาติที่ไม่ซ�้ำกัน [1]
		2.8 น�ำด้วยการยกย่องสดุดีบุคคลส�ำคัญ เช่น เรื่อง “สมานฉันท์ทุกศาสนา” น�ำด้วยการเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีว่าทรงอุปภัมภกทุกศาสนา ดังข้อความที่ว่า
		
พระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทุกเชื้อชาติศาสนา ชุมชน
หลากหลายตั้งบ้านเรือนร้านค้าและสถานประกอบพิธีกรรมอย่างเสรี หลายแห่งอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ [1]
3. เนื้อเรื่อง (Body/Content) เนื้อเรื่องของรายการกระจกหกด้านเป็นสารคดีขนาดสั้นประเภทให้สาระความรู้
ทั่วไป ผู้เขียนใช้การล�ำดับเรื่อง 4 แบบเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
		3.1 ล�ำดับเรือ่ งตามความส�ำคัญหรือความน่าสนใจของเรือ่ ง พบการล�ำดับเรือ่ งวิธนี เี้ ป็นจ�ำนวนมาก ตัวอย่าง
เช่น เรื่อง “พระพุทธปฏิมา 5 พี่น้อง” เมื่อผู้เขียนน�ำเรื่องด้วยต�ำนานของพระพุทธปฏิมา 5 พี่น้องแล้วจึงน�ำเข้าสู่เนื้อเรื่อง
โดยกล่าวถึงพระพุทธรูปแต่ละองค์ตามล�ำดับความส�ำคัญจากองค์พี่ถึงองค์น้อง ทั้งด้านรูปพรรณสัญฐาน ประวัติ
ความเป็นมา และสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ตัวอย่างเช่น
		
พระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธร ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร คู่บ้านคู่เมือง
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แปดริ้วมานานกว่า 200 ปี เป็นพระพุทธรูปศิลปล้านช้างหรือพระลาว ปางสมาธิหล่อส�ำริดพอกปูนลงรักปิดทอง
พระวรกายแบบเทวรูป หน้าตักกว้าง 1 เมตร 65 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 98 เซนติเมตร พระเกตุมาลาแบบปลี ข้อพระกร
ข้างขวาสวมกำ� ไล ครองจีวรแนบเนือ้ ประทับอยูเ่ หนือบัลลังก์ 4 ชัน้ ปูลาดด้วยผ้าทิพย์ หลวงพ่อโสธรองค์เดิมปางสมาธิ
ขนาดไม่ใหญ่นัก บ้างว่าหน้าตักแค่ 30 เซนติเมตร แกะหยาบจากไม้โพธิ์ บ้างว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อส�ำริดหน้าตัก 60
เซนติเมตร ชาวบ้านเกรงว่าจะถูกขโมยจึงสร้างจ�ำลองแบบไม้ธรรมดาครอบท�ำซ�้ำเรื่อยไป ท้ายสุดโบกปูนทับ ส�ำหรับ
วัดโสธรวรารามวรวิหารสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดหงส์เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสาธงหรือวัดเสาทอน
ตอนหลังจึงเปลี่ยนเป็นวัดโสธร ในอดีตเป็นวัดราษฎร์ก่อนยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่
8 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ตัง้ อยูท่ ถี่ นนมรุพงษ์ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เนือ้ ที่ 21 ไร่
42 ตารางวา [1]
		
3.2 ล�ำดับเรื่องตามการแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง เช่น เรื่อง “สวยสังหาร” น�ำเรื่องด้วยการกล่าวถึง
เรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพาะว่าธรรมชาติมีอิทธิพลทางดีต่อมนุษย์แต่ทางร้ายก็ท�ำให้ถึงตายได้ โดยเฉพาะพืชต่าง ๆ
หลังจากนัน้ จึงเข้าสูเ่ นือ้ เรือ่ งของพันธุไ์ ม้มพี ษิ ด้วยการยกเป็นตัวอย่างแจกแจงทีละชนิด โดยแต่ละชนิดจะกล่าวถึงลักษณะ
ทางกายภาพ การเจริญเติบโต ส่วนที่เป็นพิษ และพิษ ตัวอย่าง เช่น
		
ยี่โถ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 3 เมตร ล�ำต้นเปลือกสีเทา ใบออกตามข้อต้นเล็กแคบ
หนาแข็งเรียวยาวสีเขียวเข้ม ก้านใบสั้น ดอกออกเป็นช่อทั้งดอกซ้อนและดอกลา รูปกรวย 5 กลีบอิสระ มีทั้งสีชมพูแดง
และขาว ออกดอกตลอดปี ฝักยาว เมล็ดมีขน ดูแลรักษาง่าย ทนแล้งดีมาก หากสัมผัสยางจะเกิดผื่นคันและถ้ารับประทาน
เข้าไปอาจถึงตาย [1]
		3.3 ล�ำดับตามวันเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น เรื่อง “บนทางหลวงหมายเลข 1” น�ำด้วยการ
กล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของทางหลวงหมายเลข 1 ว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักเชื่อมภาคเหนือและ
ภาคกลาง เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ปลายทางที่เหนือสุดของประเทศคือจังหวัดเชียงราย ถนนสายนี้ผ่านสถานที่
ส�ำคัญหลายแห่ง ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน สายน�้ำ และขุนเขา จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อเรื่อง โดยกล่าวถึงสถานที่ส�ำคัญ
บนถนนสายนี้ ต ามล� ำ ดั บ เวลาที่ พ บก่ อ นหลั ง จากต้ น สายถึ ง ปลายสาย ได้ แ ก่ พระราชวั ง บางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี เขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี เขาสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นครชุม จังหวัดก�ำแพงเพชร เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตาก พระธาตุล�ำปาง และ
เขือ่ นกิว่ ลม จังหวัดล�ำปาง กว๊านพระเยา จังหวัดพะเยา ดอยตุง จังหวัดเชียงราย สถานทีแ่ ต่ละแห่งจะกล่าวถึงทีต่ งั้ ประวัติ
หรือต�ำนาน และสิ่งที่น่าสนใจพอสังเขป ตัวอย่างเช่น
		
ถัดขึน้ ไปเป็นเขาสรรพยา เขาลูกโดดกลางทุง่ นา ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ประวัตคิ วามเป็น
มาจากรามเกียรติ์ ตอนพระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ หนุมานเหาะไปหายาสังกรณีตรีชวา ที่เขาหลวงหรือเขาสรรพยา
มาพอกรักษาบริเวณไหล่ บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดสรรพยาบูรณาราม พระอุโบสถ เจดีย์ และศาลาการเปรียญเก่าแก่
ลานตะกร้อมีต้นสังกรณีตรีชวา เหนือขึ้นไปเป็นหนุมานหินและถ�้ำต่าง ๆ ต่อไปถึงบึงบอระเพ็ด เป็นบึงน�้ำจืดและ
สถานเพาะพันธุ์ปลาน�้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศ [1]
		3.4 ล�ำดับเรื่องตามหมวดหมู่ เช่น เรื่อง “อาหารไทย” น�ำเรื่องด้วยการกล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญ
ของ อาหารไทยว่า ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ผนวกกับศาสตร์และศิลป์ในการประดิดประดอยตกแต่ง อาหารไทย
จึงมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก หลังจากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อเรื่องอาหารไทย โดยจ�ำแนกอาหารไทยเป็นหมวดหมู่
ตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ในแต่ละภาคจะกล่าวถึงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ภาคนั้นพร้อมวิธีการปรุงพอสังเขป ตัวอย่างเช่น
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ภูมิประเทศ แผ่นดินด้ามขวานทองสองฟากฝั่งทะเล คนปักษ์ใต้จึงใช้กุ้งหอยปูปลาสดกับพืชผักและเครื่องปรุง
พื้นถิ่นสร้างสรรค์อาหารเอกลักษณ์เฉพาะ ส่วนใหญ่รสจัดด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร และน�้ำบูดู ปลาสากล้างสะอาด
เคล้าเกลือหมัก 2 -3 เดือน กรองน�้ำต้มกับข่า ตะไคร้ หอมแดง ทุบใบมะกรูดฉีก มะกรูดทั้งลูก น�้ำตาลปี๊บต้มกรอง เคี่ยว
ราดบนข้าวสวย แตงกวา ถั่วฝักยาว ใบชะพลู ใบมะกรูด ตะไคร้ ดอกดาหลา มะม่วงซอย ถั่วงอกดิบเด็ดหาง เม็ดกระถิน
มะพร้าวขูดคัว่ กุง้ แห้ง และพริกป่า ได้ขา้ วย�ำ ไตปลาสดต้มในนำ�้ สะอาด กรองแล้วต้มอีก เดือดดีแล้วใส่พริกแกงไตปลา
มีพริกขี้หนูสด หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ขมิ้น ผิวมะกรูด พริกไทยเม็ด กะปิ โขลกละเอียด เพิ่มส้มแขกแห้ง
เนื้อปลาทูย่าง และใบมะกรูดฉีก เป็นแกงไตปลา [1]
4. ความจบ (Ending) บทสารคดีรายการกระจกหกด้านที่ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยมีการเขียนความจบ 8 แบบ
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
		4.1 จบด้วยการให้ข้อคิด เป็นการจบเรื่องที่พบมากที่สุด มี 2 ลักษณะคือ ข้อคิดในการด�ำเนินชีวิตทั่วไป
และข้อคิดในการด�ำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น
		
ข้อคิดในการดำ� เนินชีวติ ทัว่ ไป เช่น เรือ่ ง “แล่นใบ” จบโดยการให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับการด�ำเนินชีวติ อย่างรูจ้ กั
ควบคุมตนในการผ่อนหนักผ่อนเบาไว้ว่า
		
หากเปรียบวิถีชีวิตของมวลมนุษย์คล้ายคลึงเรือใบแล่นออกไปกลางทะเล การไม่รู้วิธีบังคับไม่รู้จังหวะ
ผ่อนปรน ท�ำตามใจตนเอง ไม่ตามกระแสคลื่นและสายลม นาวาชีวิตย่อมไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง [1]
		
ขอคิดในการด�ำเนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา เช่น เรือ่ ง “แว่นตา-เลนส์สมั ผัส” จบโดย
การให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรักษากายและใจให้ผ่องใสเพื่อให้วิญญาณสู่สุคติ ดังความที่ว่า
		
แว่นตาและเลนส์สัมผัสช่วยรักษาและดูแลหน้าต่างของดวงใจอย่างเหมาะสมฉันใด การละบาปท�ำบุญ
และท�ำใจให้ผ่องใสช่วยจิตและวิญญาณที่ลุล่วงให้ไปสู่สุคติได้ฉันนั้น [1]
		
เป็นที่สังเกตได้ว่ารายการสารคดีกระจกหกด้านเป็นสารคดีที่ให้ความรู้ทั่วไป แต่ผู้เขียนเลือกการจบ
เรือ่ งโดยการให้ขอ้ คิดในการดำ� เนินชีวติ ทัว่ ไปและข้อคิดในการดำ� เนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา
มากกว่าวิธีการอื่น ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องกับการจบเรื่องวิธีการนี้ได้อย่างกลมกลืนและน่าประทับใจ
		4.2 จบด้วยการเน้นย�ำ้ คุณค่าความส�ำคัญของเรือ่ ง ผูเ้ ขียนเน้นคุณค่าความส�ำคัญหลากหลายด้านขึน้ อยูก่ บั
เนื้อหาของสารคดีเรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม พุทธศาสนา การอุปโภคบริโภค เศรษฐกิจ ธรรมชาติ
การท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น เรื่อง “ผ้าอีสาน” จบโดยการเน้นย�้ำคุณค่าความส�ำคัญ
ของผ้าอีสานในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอีสานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ว่า
		
ผ้าอีสานนับเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้าน ความช�ำนาญของคนทอ เพื่อให้ออกมาเป็น
ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทั้งผ้าพื้นและผ้าทอลวดลายซับซ้อนงดงามด�ำรงเอกลักษณ์ สืบทอดวิวัฒนาการเรื่อยมา จนรักษาคุณค่า
ความเป็นอีสานไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิ [1]
		4.3 จบด้วยการให้ค�ำแนะน�ำหรือตักเตือน ความจบเช่นนี้พบพอสมควร และสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จบ
โดยการให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนา เช่น เรื่อง “ฟ ฟันสะอาดจัง” จบเรื่อง
ด้วยการแนะน�ำให้ผู้ชมรักษาศีลข้อ 4 ดังข้อความที่ว่า
		
แม้วา่ แปรงและยาสีฟนั จะวิวฒ
ั นาการมายาวนานทัง้ สารประกอบมีประสิทธิภาพและวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
ให้ฟันแข็งแรง ปากสะอาด หากเพิ่มการรักษาศีลโดยเฉพาะข้อ 4 คือมุสาวาทา ปากจะหอม วาจางาม สร้างคุณค่าด้วย
มธุรสวาจาย่อมมีแต่คนรักและเกิดมงคลชีวิต [1]
		4.4 จบด้วยการทิ้งท้ายให้คิดต่อ เช่น เรื่อง “ปูม้า-ปูทะเล” ผู้เขียนจบโดยการตั้งค�ำถามทิ้งท้ายให้คิดต่อว่า
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ปูท�ำรายได้ให้ประเทศมหาศาล แล้วมนุษย์ท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้าง ดังข้อความที่ว่า
		
นอกจากปู ม ้ า -ปู ท ะเลจะเป็ น สั ต ว์ น�้ำ เศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ รายได้ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศมหาศาล
ยังช่วยรักษาระบบนิเวศของท้องทะเล แล้วมนุษย์ซึ่งยกย่องตนเป็นสัตว์ประเสริฐท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมบ้าง ? [1]
		4.5 จบด้ ว ยข้ อ ความที่ ค มคายน่ า ประทั บ ใจ เช่ น เรื่ อ ง “พระศรี ม หาโพธิ์ ” ผู ้ เ ขี ย นจบด้ ว ย
การเปรียบเทียบ การแผ่กิ่งก้านสาขาของต้นศรีมหาโพธิ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างน่าประทับใจว่า
		
ตราบใดทีม่ พี ระศรีมหาโพธิจ์ ากพุทธคยาแพร่ขยายกระจายพันธุแ์ ตกกิง่ ก้านสาขาให้รม่ เงาพุทธศาสนิกชน
ทัว่ พระราชอาณาจักรสยาม ตราบนัน้ พระพุทธศาสนาและคำ� สัง่ สอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังคงเป็น
ความนับถือศรัทธาในสังคมไทยตราบนานเท่านาน [1]
		4.6 จบด้วยการให้ความรูเ้ พิม่ เติม เช่น เรือ่ ง “หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต” หลังจากเนือ้ หาเป็นการแจกแจง
หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตองค์ส�ำคัญในประเทศไทยแล้ว ตอนจบเรื่องมีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกหลวง
พ่อใหญ่-หลวงพ่อโตว่าจะเรียกเฉพาะพระพุทธรูปอิริยาบทนั่งเท่านั้น ดังข้อความที่ว่า
		
หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตเป็นนามทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนนิยมเรียกขานพระพุทธรูปซึง่ อยูใ่ นอิรยิ าบถนัง่ กับ
ยืนเท่านั้น ส่วนพระพุทธไสยาสน์หลายองค์ที่มีขนาดใหญ่นิยมใช้ค�ำน�ำหน้าว่า พระนอน ตามด้วยนามของวัด เช่น
พระนอนวัดโพธิ์ พระนอนวัดขุนอินทรประมูล ดังนี้ เป็นต้น [1]
		4.7 จบด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ เช่น เรื่อง “หมากรุก” จบด้วยการยกส�ำนวน
เดินไม่ดูตาม้าตาเรือมาทิ้งท้ายเพื่อให้ข้อคิดเรื่องความไม่ประมาท ความว่า
		
หมากรุกถือเป็นเกมของความสุขุมลุ่มลึก จ�ำลองการยุทธ์ไว้บนแผ่นกระดาษ เน้นการฝึกฝนให้ใช้
สติปัญญาไหวพริบ ไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทจนพ่ายแพ้อย่างค�ำกล่าวที่ว่า เดินไม่ดูตาม้าตาเรือ [1]
		4.8 จบด้วยการยกย่องสดุดบี คุ คลส�ำคัญ เช่น เรือ่ ง “อัครศิลปิน” ผูเ้ ขียนจบเรือ่ งโดยการสดุดพี ระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางด้านงานพระราชนิพนธ์ ไว้ว่า
		
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในฐานะ
อัครศิลปินผู้ทรงรอบรู้ในวรรณกรรมอย่างลึกซึ้ง เต็มไปด้วยแบบแผนหรือค�ำสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความดีงาม แสดงถึงน�้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีแก่ชาวสยามตลอดรัชสมัย [1]
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรือ่ งลักษณะเด่นของการนำ� เสนอเนือ้ หาบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้านพบว่า บทสารคดี
ทุกเรื่องมีการน�ำเสนอเนื้อหาเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง และความจบ
ลักษณะเด่นของการตัง้ ชือ่ เรือ่ ง คือ ผูเ้ ขียนตัง้ ชือ่ เรือ่ งหลากหลายแบบ โดยพบว่ามีการตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบบอกเนือ้ หา
มากที่สุด อาจเนื่องมาจากชื่อเรื่องเช่นนี้ท�ำได้ง่าย กระชับและตรงประเด็น และท�ำให้ผู้รับชมตัดสินใจได้ทันทีว่าเรื่อง
นี้อยู่ใน ความสนใจของตนหรือไม่ ส่วนการตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ และการตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�ำนวน ท�ำให้ดึง
ความสนใจผูช้ มจาก การต้องการค้นหาคำ� ตอบหรือความสะดุดใจจากการเล่นคำ� เล่นภาษา และเป็นทีส่ งั เกตว่าเมือ่ เข้าสู่
เนือ้ เรือ่ งในความน�ำผูเ้ ขียน บทสารคดีจะเฉลยในทันทีว่าเนือ้ เรือ่ งนัน้ เกีย่ วกับอะไร เพือ่ ให้เรือ่ งกระชับและผูช้ มสามารถ
ตัดสินใจได้รวดเร็วว่าเรือ่ งอยูใ่ นความสนใจให้ตดิ ตามต่อหรือไม่ ซึง่ การตัง้ ชือ่ เรือ่ งเช่นนีเ้ หมาะสมยิง่ กับรายการสารคดี
ขนาดสั้น
ลักษณะเด่นของความนำ� ในสารคดีรายการกระจกหกด้านพบว่าผูเ้ ขียนเขียนความนำ� หลากหลายรูปแบบ โดยพบ
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การน�ำด้วยการกล่าวให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของเรื่องมากที่สุด ทั้งนี้เพราะรายการกระจกหกด้านเป็นรายการสารคดี
ขนาดสั้น การน�ำเรื่องเช่นนี้จะท�ำให้เข้าถึงประเด็นหลักของเรื่องได้รวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีการน�ำเรื่องแบบอื่น ๆ อีก
หลายวิธี ได้แก่ น�ำด้วยการให้ค�ำนิยาม น�ำด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ น�ำด้วยต�ำนาน น�ำด้วยประวัติ
ความเป็นมา น�ำด้วยข้อความที่ขัดแย้งหรือชวนให้คิด น�ำด้วยเรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพาะ และน�ำด้วยการยกย่องสดุดี
บุคคลส�ำคัญ การน�ำเรื่องหลากหลายวิธีเช่นนี้ท�ำให้ผู้ชมเพลิดเพลินและสนใจที่จะติดตามชมต่อไป
เนื้อเรื่องของรายการกระจกหกด้านเป็นสารคดีขนาดสั้นที่ให้ความรู้ทั่วไป มีลักษณะเด่นในการล�ำดับเรื่อง คือ
มีการใช้การล�ำดับเรื่องหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรื่องเป็นส�ำคัญ เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ล�ำดับเรื่องตาม
ความส�ำคัญหรือความน่าสนใจของเรื่อง มักใช้กับเรื่องที่เป็นการบรรยายให้ความรู้ทั่วไปโดยเฉพาะความรู้ทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของสารคดีชุดนี้ ส่วนการล�ำดับเรื่องตามการแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง
มักใช้กับเรื่องที่มีการแจกแจงชนิดย่อย ๆ ซึ่งมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน การล�ำดับเรื่องตามวันเวลาหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น มักใช้กับเรื่องที่มีประวัติ ความเป็นมา หรือพัฒนาการ และการล�ำดับเรื่องตามหมวดหมู่ มักใช้กับเนื้อเรื่อง
ที่มีการจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่แล้วค่อยแจงชนิดย่อยของแต่ละหมวดหมู่นั้น ๆ
ความจบของบทสารคดีรายการกระจกหกด้านมีลกั ษณะเด่น คือ มีการใช้ความจบหลายวิธี เรียงจากมากไปน้อย
ได้แก่ จบด้วยการให้ขอ้ คิด ทัง้ ข้อคิดในการด�ำเนินชีวติ ทัว่ ไป และการด�ำเนินชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา
จบด้วยการเน้นคุณค่าความส�ำคัญของเรื่อง จบด้วยการให้ค�ำแนะน�ำหรือตักเตือน จบด้วยการทิ้งท้ายให้คิดต่อ
จบด้วยข้อความที่คมคาย น่าประทับใจ จบด้วยการให้ความรู้เพิ่มเติม จบด้วยสุภาษิต ค�ำคม หรือวาทะของบุคคลส�ำคัญ
และจบด้วยการยกย่องสดุดีบุคคลส�ำคัญ ความจบที่หลากหลายช่วยให้เรื่องมีความหลากรสและสร้างความประทับใจ
ได้หลากหลายรูปแบบ และสังเกตได้ว่า ความจบเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้เขียนเลือกใช้ในการแสดงทัศนะ ไม่ว่าจะเป็น
การให้ข้อคิด ให้ค�ำแนะน�ำหรือตักเตือน หรือทิ้งท้ายให้คิดต่อ
การทีส่ ารคดีขนาดสัน้ ประเภทให้ความรูท้ วั่ ไปมีองค์ประกอบทีค่ รบถ้วน และทุกองค์ประกอบมีการประสานกัน
อย่างกลมกลืน มีการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการน�ำเรื่องที่เน้นให้เห็นคุณค่าความส�ำคัญของ
เรื่อง และการจบเรื่องโดยแทรกทัศนะที่ชวนคิด สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเด่นของการน�ำเสนอเนื้อหาบทสารคดีโทรทัศน์
รายการกระจกหกด้ า น และเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ร ายการสารคดี ข นาดสั้ น ประเภทให้ รู ้ ทั่ ว ไปมี ลั ก ษณะพิ เ ศษ
ที่น่าประทับใจ และครองใจผู้ชมมายาวนานกว่าสามสิบปี
ข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิจยั นีไ้ ม่ได้ศกึ ษาลักษณะเด่นของการใช้ภาษาในบทสารคดีโทรทัศน์รายการกระจกหกด้าน และไม่ได้ศกึ ษา
พัฒนาการของบทสารคดีรายการดังกล่าว หากมีการศึกษาในประเด็นเหล่านี้จะช่วยให้เห็นลักษณะเด่น ตลอดจนเป็น
แนวทางในการเขียนสารคดีขนาดสั้นประเภทให้ความรู้ทั่วไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ�ำนวน 38
คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละความสามารถของผูเ้ รียนนักเรียน เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
จ�ำนวน 20 ข้อ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ = 4.46)
ค�ำส�ำคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
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Abstract
Learning activities results in dramatic arts with experiential learning management for grade 5 students had
the objectives of research are as follows: 1) to find the effectiveness of the learning activity plan in dramatic arts by
using experiential learning management for grade 5 students, 2) to compare the learning achievement before and after
learning dramatic arts by using experiential learning management for grade 5 students, and 3) to study satisfaction of
grade 5 student for organizing learning activities in dramatic arts with using experiential learning management. The
sample group that used in the research was 38 students of grade 5/2 class in the first semester of academic year 2017,
Tessaban 3 Choomchonwatjuntrawat school, Phetchaburi municipality, Mueang district, Phetchaburi province. The
sample was derived from purposive sampling by arranging the classrooms of the school and mixed students’ abilities.
The tools that used in the research were (1) 10 learning activity plans in dramatic arts with experiential learning
management for grade 5 students, (2) grade 5 dramatic arts learning achievement test with multiple choice, 4 options,
30 items, and (3) grade 5 students’ to organizing learning activities in dramatic arts with using experiential learning
management. It was 20 items of rating scale. The research results were as follows.
1) 10 learning activity plans in dramatic arts by using experiential learning management for grade 5 students
had efficacy as 85.32 / 86.19 according to the set criteria (80/80).
2) The post-test scores of learning achievement in dramatic arts with experiential learning management for
grade 5 students were higher than before learning at the statistical significance level of .01.
3) Overall of the satisfaction of students in grade 5 for organizing learning activities in dramatic arts with
using experiential learning management was a high level ( Χ = 4.46 )
Keywords: learning activities, dramatic arts, experiential learning management
บทน�ำ

จากสภาวะการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคม ศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ วิทยาการประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ท�ำให้โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและไร้ซึ่งข้อจ�ำกัด ส่งผลกระทบแก่ประเทศไทย
เป็นอย่างมาก นอกจากประเทศไทยจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแล้ว ประเทศไทยยังรับวัฒนธรรมและค่านิยมที่แปลกใหม่จากต่างประเทศเข้ามาด้วย ท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางด้านวัฒนธรรมและค่านิยมในหลาย ๆ ด้านแต่สงิ่ หนึง่ ทีย่ งั บ่งชีถ้ งึ ความเป็นมาของของประวัตศิ าสตร์
และเอกลักษณ์ประจ�ำชาติได้เป็นอย่างดีนนั้ คือ “นาฏศิลป์” [1] นอกจากนีน้ าฏศิลป์ยงั เป็นกิจกรรมทีส่ ามารถเสริมสร้าง
นักเรียนให้มวี นิ ยั ในตนเอง รูจ้ กั ระเบียบวินยั ในการแสดงออกร่วมกับผูอ้ นื่ มีสมาธิ มีความพยายามในการฝึกซ้อม มีความรู้
รับผิดชอบต่อผลงาน รู้จักความไพเราะ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ที่ส�ำคัญ คือช่วยให้เด็กได้รู้คุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ รู้คุณค่าของศิลปและวัฒนธรรมประจ�ำชาติและยังเข้าใจ
ศิลปะของชาติด้วย
จากรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 มีข้อที่ต้องแก้ไข คือ นักเรียนส่วนใหญ่
ขาดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะการปฏิบัติจริง ไม่ได้แสดงความคิดเห็นและทักษะ
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ในการเรียนรู้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะ¬สาระที่ 3 ศิลปะ ซึ่งนักเรียนจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์
วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจ�ำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ท�ำให้นักเรียนไม่มีนิสัยรัก
การเรียน ไม่เห็นคุณค่า ตลอดจนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน
อันจะน�ำไปสู่การช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้ ที่ส�ำคัญคือส่งผลท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ดังจะเห็นได้จาก
รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 75.45 ซึ่ง
ตำ�่ กว่าเกณฑ์ของทางโรงเรียนตัง้ เป้าหมายไว้ และตำ�่ กว่าเกณฑ์ทงี่ านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ได้ก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 [2]
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ได้ศึกษาค้นคว้า ท�ำความเข้าใจวิธี
และเห็นถึงความสำ� คัญของการสอนเน้นประสบการณ์ ซึง่ เป็นเทคนิคการสอนทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถค้นหาศักยภาพ
ของนักเรียนด้วย การผนวกความรูเ้ ดิมกับประสบการณ์ของนักเรียน ทำ� ให้นกั เรียนตอบได้วา่ เมือ่ เรียนแล้วได้รอู้ ะไร และ
สามารถทำ� อะไรได้บา้ ง ดังนัน้ การจัดการเรียนรูจ้ งึ ต้องเน้นการวัดความสามารถภาคปฏิบตั ขิ องการเรียน และใช้เทคนิค
การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Techniques) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน ท�ำให้
นักเรียนเรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพ ได้รบั ประสบการณ์จริง สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผูเ้ รียน ทัง้ ยัง
สร้างความตระหนักให้ผเู้ รียนเห็นความสำ� คัญของการเรียนสามารถนำ� ไปใช้ในชีวติ ประจำ� วันได้ สามารถวัดผลประเมิน
ผลการเรียนได้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการใช้ประสบการณ์ เป็นแหล่งของการเรียนรู้
ซึง่ [3] พัฒนาวงจรของการเรียนรูป้ ระกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience)
การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) มโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) และ
การทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) และวงจรการเรียนรู้นี้ เหมาะกับแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 1) ผู้เรียน
ที่ถนัดการใช้จินตนาการ ซึ่งมีการรับรู้ผ่านทางประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้กระบวนการจัดกระท�ำข้อมูลด้วย
การสังเกต และคิดอย่างไตร่ตรอง 2) ผูเ้ รียนทีถ่ นัดการวิเคราะห์ ซึง่ มีการรับรูผ้ า่ นทางความคิดรวบยอดทีเ่ ป็นนามธรรม
และใช้กระบวนการจัดกระท�ำข้อมูลด้วยการสังเกต และคิดอย่างไตร่ตรอง 3) ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส�ำนึก ซึ่งมี
การรับรูผ้ า่ นทางความคิดรวบยอดทีเ่ ป็นนามธรรม และใช้กระบวนการจัดกระทำ� ข้อมูลด้วยการลงมือทดลอง ปฏิบตั ิ และ
4) ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส�ำนึก ซึ่งมีการรับรู้ผ่านทางประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้ กระบวนการจัดกระท�ำ
ข้อมูล ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติ มีผลการศึกษาที่ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ เน้นประสบการณ์พัฒนาผู้เรียน
ในด้านความรู้และทักษะวิชาชีพและสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพูด การเขียน
และการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา [4]
จากแนวคิด เหตุผลและจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ผู้วิจัย
เห็นว่ามีความเหมาะสมในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องการ ทั้งจะเกิดผลดียิ่งต่อการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนานักเรียนให้มคี วามรักในวิชานาฏศิลป์ เข้าใจในเนือ้ หาวิชา เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
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เต็มตามศักยภาพของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ วิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียนได้รับความรู้แบบองค์รวม
สามารถแสวงหาความรูค้ วามเข้าใจสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวได้ และเห็นความสำ� คัญของศิลปะนาฏศิลป์ไทย สามารถทีจ่ ะประยุกต์
สิ่งที่เรียนรู้ให้สัมพันธ์กับการด�ำรงชีวิตจริงได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวนนักเรียน 150 คน
		
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ�ำนวน 38 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละความสามารถของผู้เรียนนักเรียน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้น
ประสบการณ์ (Experiencing) 2) ขัน้ น�ำเสนอและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ (Publishing) 3) ขัน้ อภิปรายผล (Discussing)
4) ขั้นสรุป (Generalizing) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying)
		
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ จ�ำนวน 10 แผน
4. ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวมเวลาทดลอง 25 ชั่วโมง ไม่รวมกับการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 จำ� นวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ�ำนวน 20 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
		 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารการจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส�ำคัญ หลักการ
		 1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์
เพื่อที่จะน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
		 1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน 10 แผนใช้เวลารวม 25 ชัว่ โมง โดยแต่ละแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูจ้ ะประกอบไปด้วย สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั สาระส�ำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนรู้ (5 ขั้นตอน) สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
		 1.4 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ�ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล จ�ำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบแก้ไข
ความเหมาะสม แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
		 1.5 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ก�ำหนดเกณฑ์ดังนี้ [6]
		
ค่าเฉลี่ย			
แปลความหมาย
		
4.51 – 5.00			
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
		
3.51 – 4.50			
ระดับความเหมาะสมมาก
		
2.51 – 3.50			
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
		
1.51 – 2.50			
ระดับความเหมาะสมน้อย
		
1.00 – 1.50 			
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
		
นำ� แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ เู้ ชีย่ วชาญประเมินมาหาค่าเฉลีย่ ซึง่ ผลจากการประเมินตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 10 แผนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เทียบเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด
		 1.6 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดสอบคุณภาพ (Try - out) มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
		
1.6.1 การทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง one-to-one-testing) โดยการน�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไปทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลางและเก่ง อย่างละ 1 คน
		
1.6.2 การทดสอบแบบกลุม่ เล็ก (small group testing) โดยทดลองกับนักเรียน จ�ำนวน 9 คน ซึง่ คละผูเ้ รียน
ทั้งอ่อน ปานกลางและเก่ง ประเภทละ 3 คน
		
1.6.3 การทดสอบภาคสนาม (field testing) โดยทดลองกับนักเรียนจ�ำนวน 30 คน เป็นนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอ
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เมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องแล้วน�ำมาหา
ประสิทธิภาพของแผน (E1/E2)
		
1.7 สรุปผล และน�ำข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขและน�ำแผนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งฉบับได้เท่ากับ 84.71 / 85.88 พบว่ามีประสิทธิภาพของ
แผนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ ผู้วิจัย ได้ด�ำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
		
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่
3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
		
2.2 ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิแ์ บบเลือกตอบจากหนังสือ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ [7] แนวคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิจ์ ากหนังสือวัดผลการศึกษา [8] และศึกษาขัน้ ตอนในการสร้าง
แบบทดสอบจากหนังสือวิธวี จิ ยั ทางการศึกษา ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ [9] เพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวน 50 ข้อ
		
2.3 นำ� แบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน
		
2.4 วิเคราะห์ข้อมูลการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้
สูตร IOC เพื่อหาผลรวมของข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ�ำนวน 3 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล จ�ำนวน 2 คน
		
2.5 น�ำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แล้วน�ำแบบทดสอบมาหาคุณภาพโดยวิเคราะห์หาความยากง่าย และหาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ไว้จ�ำนวน 30 ข้อ 		
		
2.6 น�ำข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์หาความเชื่อมั่นข้อสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน สูตร KR 20
โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไปจึงถือได้ว่าใช้ได้ ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำ� นวน 20 ข้อ ผูว้ จิ ยั ดำ� เนินการสร้างตาม
ขั้นตอนดังนี้
		
3.1 ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้
		
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจและก�ำหนดรูปแบบการวัด
		
3.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จ�ำนวน 20 ข้อ
		
3.4 น� ำ แบบวั ด ความพึ ง พอใจที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความเหมาะสมของเนื้ อ หาและ
ความเที่ยงตรง แล้วน�ำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ		
		
3.5 น�ำแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจอีกครั้งตามข้อเสนอแนะ
		
3.6 น�ำแบบวัดความพึงพอใจทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญประเมินมาหาค่าเฉลีย่ ซึง่ ผลจากการประเมินได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.59 เทียบเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด
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วิธีด�ำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำเครือ่ งมือทีผ่ ่านการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไปใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง โดยนำ� แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงทดลองสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ จากนั้นให้นักเรียน
ทำ� แบบฝึกหัดท้ายแผน แล้วตรวจให้คะแนน และทดสอบหลังเรียน (Post – test) หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ รบ
ทุกแผน แล้วใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ชุดที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครือ่ งมือ ประกอบด้วย 1) การหาค่าความเทีย่ งตรง (Validity) ของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้สตู รค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 2) การหาค่าความยากง่าย เป็นการวิเคราะห์
รายข้อ 3) การหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การหาค่าความเชื่อ
มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้แบบของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน สูตร KR
20 5) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2 [10]
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. หาค่าวิกฤตในการทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยใช้สูตร t – test
สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ = 4.46 )
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นการอภิปรายต่อไปนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 10 แผนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.32 / 86.19 ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้เพราะ
ว่าในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักวิชา ได้ศึกษาเอกสารคู่มือการสร้างแผน
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งเป็นผู้ด�ำเนินการทดลอง
การสอนตามแผนทีละแผนพร้อมเก็บคะแนนระหว่างเรียนจนครบทุกแผน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน จากการวิจัยท�ำให้พบปัญหา สาเหตุ จุดบกพร่องของนักเรียน ครูผู้สอนและวิธีการสอน แล้วด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาตามสภาพที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งหลังจากการแก้ปัญหาแล้วพบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้าน
กระบวนการกลุ่ม มีการแก้ปัญหา มีเจตคติต่อการเรียน ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการด�ำเนินการสอนตามแผนการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ทำ� ให้นกั เรียนมีความพร้อมและสนุกในการเรียน นักเรียนเข้าใจและสามารถ
ดำ� เนินการแก้ปญ
ั หาได้ทนั ที ตามทฤษฎีความรูข้ องวัตถุนยิ ม ความรูท้ เี่ ราจะได้ตอ้ งได้จากการทีเ่ ราเห็นได้สมั ผัสเองหรือ
มีประสบการณ์ (Sense Experience) ต่อสิ่งต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆอยู่เป็นประจ�ำ เหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่เรา
รับรู้ (Sensations) นี้จะอยู่ในสมองของเรานี้เอง เราจึงเกิดการเรียนรู้ขึ้น การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้เชิงประจักษ์
(Empirical Knowledge) ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลวรรณ วงษ์วาด พบว่า
ผลการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบประสบการณ์ทมี่ ตี อ่ ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 50 คน โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้ชุด กิจกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่ามีประสิทธิภาพ 88.56/90.45 เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประสบการณ์มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมในรูปแบบเกมและการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สามารถน�ำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง [11]
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าใน
การเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ นักเรียนได้มกี ารทำ� กิจกรรมในชัว่ โมงเรียนและนอก
ชั่วโมงเรียนอย่างหลากหลาย มีสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีการเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของวชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์ [12] วิจัยเรื่องการใช้แนวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์อ่านเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการรู้ค�ำศัพท์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านดีขึ้นและรู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่าความช่วยเหลือ
จากครูและเพื่อนเกี่ยวกับการเรียนและเจตคติที่ถูกต้องท�ำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนานกับการอ่านและท�ำ
แบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ความช่วยเหลือนีย้ งั กระตุน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างใช้กลวิธที แี่ นะนำ� ได้หลากหลายขึน้
รู้สึกมั่นใจและพอใจต่อความสามารถในการอ่านและรู้ค�ำศัพท์ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์และจะน�ำวิธีคิดไปปรับใช้ในวิชาอื่นต่อไป
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ = 4.46 ) ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ เน้นการคิดสร้างสรรค์ตามประสบการณ์เดิมของตนเอง นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
นักเรียนที่คละความสามารถ ซึ่งท�ำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติเรื่องที่ตนเอง
สนใจเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง อีกทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นที่ผ่านการตรวจ
สอบ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน ท�ำให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
เป็นการช่วยให้นกั เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญล้อม ด้วงวิเศษ [13] ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส�ำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่านักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอน หลังการสอนทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนการสอนทักษะชีวิต
อย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรูต้ ามรูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการศึกษาค้นคว้าผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตัวเองเห็นได้วา่ นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการท�ำกิจกรรม ด้วยความสนุกสนาน ทุกคนมีส่วนร่วมและได้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
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เกิดความภาคภูมใิ จในผลงานทีป่ ฏิบตั ิ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบฝึกหัดเป็นส่วนเพิม่ เติมเสริมเนือ้ หาและ
ยังให้นกั เรียนได้ทำ� กิจกรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคลและเกิดการเรียนรู้ ทีค่ งทน สามารถฝึกได้หลายครัง้ และ
เน้นเรื่องการน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
		
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์วิชานาฏศิลป์ สามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับประถม
ศึกษา โดยครูผู้สอนสามารถเลือกเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน และใช้รูปแบบการสอน เพื่อช่วยพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน
		
1.2 การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์วชิ านาฏศิลป์ จะมีประสิทธิภาพสูงหากครูผสู้ อนมีการเตรียม
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะกับนักเรียน
		
1.3 การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สามารถนำ� รูปแบบไปปรับใช้กบั การเรียนการสอนในสาขา
วิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนฝึกทักษะให้เกิดความช�ำนาญ เช่น งานประดิษฐ์ งานศิลปะ ฯลฯ ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่เน้นประสบการณ์วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันทีม่ ตี อ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกร
ในอ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เป็น
ระยะเวลาเวลา 1 ปี 4 เดือนกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันที่ เข้าร่วมโครงการฯ ใน
อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมดจ�ำนวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีทศั นคติเกีย่ วกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้านหลักการด�ำเนินงาน
อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.54 ด้านการดำ� เนินงานของผูจ้ ดั การแปลง อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.46 ส่วน
ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 โดยการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น�ำ้ มันเกีย่ วกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่นนั้ สามารถนำ� ไปเป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ� หรับหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนคติปาล์มน�้ำมัน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกร
Abstract
The study were to the attitude of oil palm farmers under a LAPS of farmers in Bang SaphanNoi District,
Prachuap Khiri Khan Province. January 2017 to April 2018 for a period of 1 year and 4 months.The population used
in the research were 57 oil palm growers participating in the project in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri
Khan Province. The tool used for collecting data was an interview form. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The results of the research showed that the farmers’ attitude toward the
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LAPS in the aspect of operational principlewas at a high level withthe average score at 3.54, and thatthe attitude toward
the LAPS in the aspect of plot managers’ operation was at a high level with an average score at 3.46, whereas the
attitude toward the aspect ofdistribution wasat a moderate level with average score at 3.15. The study of the attitude
of oil palm growers about the large agricultural plot scheme can be used as basic information for relevant government
agencies such as the district agricultural office, provincial agricultural office, etc., and as a guideline for improving
and developing systems for more efficient project management.
Keywords: oil palm, large agricultural plot scheme, attitude, farmers
บทน�ำ

ใน ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มนี โยบายในการจัดท�ำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
โดยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุม่ และรวมพืน้ ทีก่ ารผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ ทัง้ ด้านพืช ประมง และปศุสตั ว์ เพือ่
ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้ สามารถจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการ ตั้งแต่
การวางแผน การผลิต ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) มีเป้าหมายหลัก คือ 1) เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
เดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ และ 2) พัฒนากระบวนการท�ำงานส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการ
พื้นที่ โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของเกษตรกร การจัดท�ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ในระดับประเทศ มี 9 ประเภทสินค้า 32 ชนิด จ�ำนวน 600
แปลง พื้นที่ 1,538,398 ไร่ [1] ส่วนปาล์มน�้ำมัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มไม้ยืนต้น ในปี พ.ศ. 2559 เกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน�้ำมัน
ในระดับประเทศ มีเป้าหมาย จ�ำนวน 6 แปลง ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานคือ สามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ14.9 เพิ่มผลผลิต
ได้ ร้อยละ 18.7 เป้าหมายปี พ.ศ. 2560 ต้องลดต้นทุน ร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ20 [2]
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นจังหวัดหนึง่ ในภาคใต้ทมี่ พี นื้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มันจ�ำนวนมาก มีสภาพดินทีเ่ หมาะสม
และเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ เนือ่ งจากเป็นพืชพลังงานทีเ่ ป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร และสภาพพืน้ ทีใ่ นหลาย
อำ� เภอมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน�ำ้ มัน โดยอ�ำเภอบางสะพานน้อย มีพนื้ ทีป่ ลูกมากทีส่ ดุ [3]ประมาณ 50,492 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 42.94 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มันทัง้ หมดของจังหวัด [4] การปลูกปาล์มนำ�้ มันในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
มีการขยายพื้นที่ปลูก โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 2.13 ตันต่อไร่ ซึ่งต�่ำกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ สภาพการผลิตในปัจจุบัน
เกษตรกรเป็นผู้รับราคา ทั้งราคาปัจจัยการผลิต และราคาผลผลิตที่ได้ หนทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร คือ
การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ [5] นอกจากนีใ้ นปัจจุบนั ภาวะภัยแล้งส่งผลต่อการสะสมอาหารของต้นปาล์ม
น�้ำมันท�ำให้การออกทะลายลดลง มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่ลดลงอีกด้วย [6] เนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิต
ปาล์มน�้ำมันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2553-2559 โดย ปี พ.ศ.2553-2555 มีเนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิตของ
ปาล์มน�ำ้ มันเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากนัน้ ปี พ.ศ. 2555-2556 มีเนือ้ ทีใ่ ห้ ผลผลิต และผลผลิตของปาล์มนำ�้ มันลดลง และ
ปี พ.ศ. 2556-2559 มีเนื้อที่ให้ผลผลิตของปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตปาล์มน�้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
อย่างไรก็ดี เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังจะเห็นได้
จากข้อมูลของสำ� นักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีจำ� นวนเกษตรกร ผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มัน 2,737
ราย เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีขนาดพื้นที่ปลูกน้อยกว่า 20 ไร่ จ�ำนวน 1,830 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.86 ของเกษตรกร
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ผู้ปลูกปาล์มน�ำ้ มันทัง้ หมดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�ำ้ มันรายย่อย
ทั้งประเทศ และเมื่อปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดท�ำโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งปาล์มน�้ำมัน
เป็นพืชหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (แปลง
ใหญ่ปาล์มน�ำ้ มัน) เพือ่ ช่วยให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันลดต้นทุนการผลิต เพิม่ ผลผลิตของปาล์มนำ�้ มัน และมีอำ� นาจ
ต่อรองเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต และการจ�ำหน่ายผลผลิต ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันใน
อ�ำเภอบางสะพานน้อยเข้าร่วมในโครงการฯ จ�ำนวน 57 ราย พื้นที่ปลูก 1,158 ไร่ มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมใน
โครงการฯ จากบุคคลทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบางสะพานน้อย มีการปลูกปาล์มนำ�้ มันในพืน้ ที่ มีความสมัครใจ มี
ความตัง้ ใจ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ และมีที่ดินปลูกปาล์มน�้ำมันเป็นของตนเอง เริ่มด�ำเนิน
โครงการเมื่อปี พ.ศ. 2559[7]
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันเกีย่ วกับโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรณีศึกษาเกษตรกรในอ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนากลุ่มปาล์มแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันทีข่ นึ้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มัน กับ
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [7] ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลาเวลา 1 ปี 4 เดือนจ�ำนวน 2,577 ราย จากทั้งหมด 5 ต�ำบล คือ ต�ำบลทรายทอง ต�ำบลบางสะพาน
ต�ำบลปากแพรก ต�ำบลช้างแรก และต�ำบลไชยราช ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จ�ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันอ�ำเภอบางสะพานน้อย ปี พ.ศ. 2559 [7]
ต�ำบล

จ�ำนวน (ราย)
848
418
356
586
369

รวม

2,577

ทรายทอง
บางสะพาน
ปากแพรก
ช้างแรก
ไชยราช

กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันทีเ่ ข้าร่วมในโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปาล์มน�้ำมัน) ในอ�ำเภอบางสะพานน้อย ในปี พ.ศ. 2559 ที่ลงทะเบียนสมาชิกโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จ�ำนวนทั้งหมด 57 ราย คือ ต�ำบลทรายทอง 41 ราย ต�ำบลบางสะพาน 5 ราย ต�ำบลปากแพรก
3 ราย ต�ำบลช้างแรก 3 ราย และต�ำบลไชยราช 5 ราย ดังตารางที่ 2 [7]
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน จ�ำแนกตามต�ำบล [7]
ต�ำบล
ทรายทอง
บางสะพาน
ปากแพรก
ช้างแรก
ไชยราช
รวม

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)
41
5
3
3
5
57

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้สำ� หรับการสอบถามกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน�้ำมันที่เข้าร่วม โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะคำ� ถามเป็นแบบเปิด และข้อค�ำถามปลายปิดให้เลือกตอบ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับต้นทุน – ผลตอบแทนการผลิต
ปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะค�ำถามปลายเปิด ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ลักษณะ
ข้อค�ำถามให้เลือก 5 ระดับ แบบ Likert Scale คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยเครื่องมือที่
สร้างขึ้นมีเนื้อหาสาระ ซึ่งสามารถวัดได้ครบถ้วนทั้งด้านสาระ และวัดได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้นตอน หรือกระบวนการ
ตัง้ แต่ขนั้ ต้นจนถึงขัน้ สุดท้าย โดยการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ ทำ� ได้โดยการนำ� ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญในเนือ้ หา
สาระดังกล่าว จ�ำนวน 3ท่าน การพิจารณาเนื้อหาสาระของประเด็นค�ำถามที่สร้างขึ้น ว่ามีความถูกต้อง และครบถ้วน
หรือไม่ ส�ำหรับการวัดความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และด้านโครงสร้าง ให้พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ค�ำถาม และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ หากเนื้อหาสาระ
ของข้อค�ำถาม วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อค�ำถาม ให้ 1 คะแนน หากไม่แน่ใจว่าเนื้อหาสาระของข้อค�ำถาม ให้
0 คะแนน หากเนื้อหาสาระของข้อค�ำถามไม่สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็นค�ำถามให้ -1 คะแนน[8]
จากการน�ำคะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญมาค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องจากการคำ� นวณ
IOC = 0.84 ซึ่งมีความเที่ยงตรงสามารถน�ำไปเก็บข้อมูลได้ 2) ความเชื่อมั่น (Reliability) การวัดความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ ซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ในการศึกษานี้ใช้การวัดโดยวิธีการของครอนบาค ภายใต้
เงือ่ นไขว่าค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า ขึน้ อยูก่ บั ค่าเฉลีย่ ของค่าสัมประสิทธิค์ วามสัมพันธ์ระหว่างรายการ หรือภายใต้เงือ่ นไข
ที่มีการสมมติว่าทุกรายการมีความเชื่อมั่นเท่ากัน และใช้ทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะท�ำ
การศึกษา จ�ำนวน 30 ราย ถ้าค่า α สูงกว่า 0.70 ขึ้นไป เป็นเครื่องมือที่มี ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง ถ้าค่า α อยู่ระหว่าง
0.50-0.65 มีความเชือ่ มัน่ ปานกลาง หากค่า α ตำ�่ กว่า 0.50 ต้องมีการปรับปรุงเนือ้ หาสาระของประเด็นค�ำถามทีท่ ดสอบ
ต่อไป [9]จากผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (reliability coefficients) เท่ากับ 0.899 แสดงว่าแบบสอบถามที่ใช้มี
ความเชื่อมั่นสูง สามารถน�ำไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน
จากการสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (Large
Agricultural Plot Scheme: LAPS) จำ� นวน 57 ราย มีรายงานผลการวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นถึงภาพรวมทางสังคมของเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน ในอ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. เพศเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันทีเ่ ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เป็นเพศชาย จำ� นวน 29 ราย
คิดเป็นร้อยละ 50.9 และเพศหญิง จ�ำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.1 ซึ่งมีจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกันมาก และเป็นลักษณะ
ของสังคมไทยในปัจจุบนั ทีเ่ กษตรกรต้องช่วยกันในการทำ� มาหากินเพือ่ เลีย้ งชีพ อีกทัง้ งานในสวนปาล์มนำ�้ มันเป็นงาน
ที่มีตลอดทั้งปี หากไม่ช่วยกันในการท�ำงานก็ท�ำได้ไม่ทันต่อฤดูกาลผลิต และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเป็น
จ�ำนวนมากอีกด้วย
2. อายุเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า
60 ปี จ�ำนวน25 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี 41-50 ปี และน้อยกว่า 41 ปี จ�ำนวน 237
และ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.412.3 และ 3.6 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัยสูงอายุ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการขยายตัวของแหล่งพาณิชยกรรม และการศึกษา รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตร
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ท�ำให้บุตรหลานของเกษตรกรมีการศึกษาที่สูงขึ้นและย้ายไปท�ำงานต่างถิ่น
ที่เป็นงานนอกภาคการเกษตร เพราะความหลากหลายทางเศรษฐกิจและอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าภาคการเกษตร
3. ระดับการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อนุปริญญา/ปวส. มัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาตรี จ�ำนวน 109 5 4 และ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.5 15.8
8.8 7.0 และ 7.0 ตามล�ำดับเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน ก็
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษามากนัก แค่เพียงอ่านออก เขียนได้ก็เพียงพอแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยไม่นิยมศึกษา
สูง อีกทั้งบางครัวเรือนไม่มีเงินเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดที่จะยอมรับและเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ
4. จ�ำนวนครั้งที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับปาล์มน�้ำมัน เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เข้ารับการอบรม มากกว่าและ/หรือเท่ากับ 6 ครั้งต่อปี จ�ำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.3
รองลงมาคือ เข้ารับการอบรม 11-15 ครั้งต่อปี และไม่เคยเข้ารับการอบรม จ�ำนวน 19 และ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3
และ 19.3 ตามล�ำดับ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับการเข้ารับการอบรมทางวิชาการ เพราะคิดว่า
เป็นการเสียเวลาในการท�ำมาหาเลี้ยงครอบครัว และคิดว่าอบรมไปก็ไม่มีประโยชน์กับการท�ำอาชีพของตนเอง
แต่หากเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงนั้นจะให้ความส�ำคัญกับการอบรม เพื่อต้องการความรู้เพิ่มเติม
และน�ำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสวนปาล์มน�้ำมันของตนให้มีประสิทธิภาพที่สูง และมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
5. จ�ำนวนครั้งที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มากกว่า 6 ครั้งต่อปี จ�ำนวน 22 ราย
คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ 1-5 ครั้งต่อปี และไม่เคยติดต่อ จ�ำนวน 20 และ 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.1 และ 26.3
ตามล�ำดับ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร เนือ่ งจากคิดว่าการติดต่อกับเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
การเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และเสียเวลามาก ท�ำให้ขาดรายได้ แต่หากเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมากขึ้นเพื่อหาข้อมูล และความรู้เพิ่มเติม
จากค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ลักษณะทัว่ ไปของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันทีเ่ ข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ลักษณะทั่วไป

เข้าร่วม LAPS
ความถี่
%

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
<41 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
>60 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
จ�ำนวนครั้งที่เข้ารับการอบรม ที่เกี่ยวกับปาล์มน�้ำมัน (ครัง้ ต่อปี)
ไม่เคยอบรม
1-5 ครั้ง
>6 ครั้ง
จ�ำนวนครั้งที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ครัง้ ต่อปี)
ไม่เคยติดต่อ
1-5 ครั้ง
>6 ครั้ง

29

50.9

28

49.1

2
7
23
25

3.6
12.3
40.4
43.9

25

43.9

10
4
9
5
4

17.5
7.0
15.8
8.8
7.0

11

19.3

19
27

33.3
47.3

15

26.3

20
22

35.1
38.6

ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ทัศนคติของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันเกีย่ วกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรณีศกึ ษาเกษตรกร
ในอำ� เภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการดำ� เนินงาน ด้านการดำ� เนินงาน
ของผู้จัดการแปลง และด้านช่องทางการจ�ำหน่าย โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า เกษตรกร
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มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการด�ำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
และด้านการด�ำเนินงานของผู้จัดการแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ส่วนด้านช่องทางการจ�ำหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันเกี่ยวกับโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ข้อความ
1. ด้านหลักการด�ำเนินงาน
2. ด้านการด�ำเนินงานของผู้จัดการแปลง
3. ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย
รวม

X
3.54
3.46
3.15
3.38

S.D.
.43
.43
.65
.40

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง

อันดับที่
1
2
3

ปานกลาง

เกษตรกรมี ร ะดั บ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ โครงการระบบส่ ง เสริ ม เกษตรแปลงใหญ่ ด้ า นหลั ก การด� ำ เนิ น งาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ
ได้แก่ สามารถเพิม่ ผลผลิตปาล์มนำ�้ มันได้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.74 ภาครัฐมีการให้บริการเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 มีการก�ำหนดมาตรฐานการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีของภาครัฐท�ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยมีต้นทุนที่ต�่ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และมีกิจกรรมเสริมรายได้และเชื่อมโยงการตลาด มีค่า
เฉลีย่ เท่ากับ 3.42 ตามลำ� ดับ เกษตรกรมีทศั นคติอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีผจู้ ดั การแปลงทีม่ คี วามสามารถ มีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 3.39 เกษตรกรมีอำ� นาจต่อรองด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตเพิม่ มากขึน้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.32 และเกษตรกร
มีอ�ำนาจต่อรองด้านการจ�ำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันเกี่ยวกับโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้านหลักการด�ำเนินงาน
ข้อความ
1. สามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน�้ำมันได้
2. ภาครัฐมีการให้บริการเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
งบประมาณ
3. มีการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินงาน
4. มีการก�ำหนดมาตรฐานการผลิต
5. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีของภาครัฐท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ภาครัฐสามารถท�ำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยมีต้นทุนที่ต�่ำ
8. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
9. มีกิจกรรมเสริมรายได้และเชื่อมโยงการตลาด
10. มีผู้จัดการแปลงที่มีความสามารถ
11. เกษตรกรมีอ�ำนาจต่อรองด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น
12. เกษตรกรมีอ�ำนาจต่อรองด้านการจ�ำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
รวม

X
3.74

S.D.
.61

แปลผล
มาก

อันดับที่
1

3.70

.68

มาก

2

3.68
3.68
3.67

.71
.75
.60

มาก
มาก
มาก

3
4
5

3.63

.48

มาก

6

3.56
3.44
3.42
3.39
3.32
3.19

.90
.70
.70
.55
.80
.66

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

7
8
9
10
11
12

3.54

.43

มาก

เกษตรกรมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้านการด�ำเนินงานของผู้จัดการ
แปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 5
ข้อ ได้แก่ มีการก�ำกับดูแลติดตามการด�ำเนินงานของเกษตรกรในแปลงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.56 มีการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรเพือ่ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การแปลงได้ในอนาคต มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.51 มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้มีการวางแผนการจัดหา
ปัจจัยการผลิต และมีการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ตามล�ำดับ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ มีการวางแผนการตลาดร่วมกับเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ (ชนิด/ปริมาณ/คุณภาพ
สินค้า)–ตลาดเป็นตัวน�ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันเกี่ยวกับโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้านการด�ำเนินงานของผู้จัดการแปลง
ข้อความ
1. มีการก�ำกับดูแลติดตามการด�ำเนินงานของเกษตรกรในแปลง
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
2. มีการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้จัดการแปลงได้ในอนาคต
3. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้
4. มีการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิต
5. มีการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. มีการวางแผนการตลาดร่วมกับเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ
(ชนิด/ปริมาณ/คุณภาพสินค้า) –ตลาดเป็นตัวน�ำ
7. มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
รวม

X
3.56

S.D.
.78

แปลผล
มาก

อันดับที่
1

3.51

.57

มาก

2

3.49

.57

มาก

3

3.49
3.49
3.39

.57
.63
.64

มาก
มาก
ปานกลาง

4
5
6

3.32
3.46

.60
.43

ปานกลาง
มาก

7

เกษตรกรมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่
มีตลาดเกษตรกร/ตลาดท้องถิน่ /สหกรณ์การเกษตร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.44 เกษตรกรมีทศั นคติอยูใ่ นระดับปานกลาง 5 ข้อ
ได้แก่ มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 มีการคืนก�ำไรให้แก่เกษตรโดยให้ราคาเพิ่ม
ภายหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 มีการก�ำหนดราคารับซื้อล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 มีการก�ำหนดราคาขั้นต�่ำ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 และมีการส่งออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันเกี่ยวกับโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย
ข้อความ
1. มีตลาดเกษตรกร/ตลาดท้องถิ่น/สหกรณ์การเกษตร
2. มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน
3. มีการคืนก�ำไรให้แก่เกษตรโดยให้ราคาเพิ่มภายหลัง
4. มีการก�ำหนดราคารับซื้อล่วงหน้า
5. มีการก�ำหนดราคาขั้นต�่ำ
6. มีการส่งออก
รวม
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S.D.
.73
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.78
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.65

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อันดับที่
1
2
3
4
5
6
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สรุปและอภิปรายผล
ทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรใน
อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ด้าน มีดังนี้ ด้านหลักการด�ำเนินงาน เกษตรกรเห็นว่าโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน�้ำมันได้ ภาครัฐมีการให้บริการเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดงบประมาณ มีการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินงาน มีการก�ำหนดมาตรฐานการผลิต มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของภาครัฐท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยมีต้นทุนที่
ต�่ำ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และมีกิจกรรมเสริมรายได้และเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพเป็นศูนย์กลางในการดำ� เนินกิจกรรมต่างๆ และด้านการดำ� เนินงานของผูจ้ ดั การแปลงนัน้ ได้แก่ มีการกำ� กับ
ดูแลติดตามการด�ำเนินงานของเกษตรกรในแปลงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้มีผู้จัดการแปลงซึ่งเป็น
ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ วางแผนการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลง
ได้ในอนาคตมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้มีการวางแผน
การจัดหาปัจจัยการผลิต และมีการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนด้านช่องทางการจ�ำหน่ายนั้น อยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากการก�ำหนดราคารับซื้อล่วงหน้า การก�ำหนดราคาขั้นต�่ำ และการส่งออกผลผลิตปาล์มน�้ำมันนั้น
ในพื้นที่นี้ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่ก�ำหนดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร พบว่า เกษตรกร
ยังต้องการให้มีการส่งเสริมมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต เน้นการแปรรูปสินค้า ด้านการตลาดเน้นช่องทางใน
การจ�ำหน่ายและการจัดการราคา ด้านความรูใ้ นกระบวนการเข้าสูก่ ารท�ำแปลงใหญ่ เน้นผลลัพธ์ทไี่ ด้รบั หลังจากเข้าร่วม
โครงการ ส่วนในด้านการสนับสนุน เน้นการได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการแปลง [10] ส่วนในด้านหน่วยงาน
ภาครัฐเช่น ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด นั้นสามารถน�ำทัศนคติของเกษตรกรที่ได้ไปเป็นข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากการวิจัยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ น่ามีอ�ำนาจ
การต่อรองด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตและด้านการจัดจ�ำหน่ายผลผลิตที่มากขึ้นกว่านี้
2. ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย ควรให้มีการก�ำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าที่แน่ชัดส�ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น�้ำมันที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน�้ำมันของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนำ�้ มันทีม่ ตี อ่ โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ระหว่าง
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 2) วิเคราะห์
คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ยุคปฏิรูปการศึกษา (หลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544-2558) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ 2) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นหลักสูตร และคูม่ อื ลงรหัสข้อมูล 3) แบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นการสอน และคูม่ อื ลงรหัสข้อมูล 4) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และ
องค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล เก็บรวมรวบข้อมูลจากงานวิจัยจ�ำนวน 295 เรื่อง และเมื่อคัดแยกงาน
วิจัยตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย ได้ทั้งหมด 215 เล่ม แบ่งเป็นงานวิจัยด้านหลักสูตรจ�ำนวน 30 เล่ม ด้านการสอน
จ�ำนวน 173 เล่ม ด้านการนิเทศจ�ำนวน 12 เล่ม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์อภิมาน ตามแนวคิดของแกลส (Glass)
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพงานวิจัยในระดับดีมาก 2)
คุณลักษณะงานวิจัยของงานวิจัยด้านหลักสูตร พบว่า จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สร้าง
หลักสูตร ทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตร จุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร คือ ประเมินหลักสูตรและเปรียบเทียบ
ผลการประเมินหลักสูตร ด้านบริบท ปัจจัยเบือ้ งต้น กระบวนการ ผลผลิต คุณลักษณะงานวิจยั ของงานวิจยั ด้านการสอน
พบว่า งานวิจัยทางด้านการสอน ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ The one Group Pretest-Posttest Design มากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาตามรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ ป็นสากล ผูว้ จิ ยั ใช้การพัฒนานวัตกรรมมากทีส่ ดุ คุณลักษณะงานวิจยั ของงาน
วิจัยด้านการนิเทศ พบว่า จุดประสงค์ในการนิเทศ คือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการสอนของครู
เปรียบเทียบความสามารถของครู ก่อนและหลังนิเทศ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของครู และศึกษาความคิดเห็นของผู้นิเทศ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย
พบว่ามีการท�ำวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน และการนิเทศเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถนำ� ข้อค้นพบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้ควรศึกษาถึงความเหมาะสมของหลักสูตร วิธีการสอน การนิเทศและข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ก่อนน�ำไปใช้
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์งานวิจัย หลักสูตร การสอน การนิเทศ
Abstract
The purposes of this research were 1. To find the quality of the research course Teaching and supervision 2.
To analyze the characteristics and knowledge of the Curriculum Teaching and Supervision. The sample was thesis in
Master Degree in curriculum and supervision Department of Curriculum and Teaching Method Educational reform
era (Basic Education Curriculum 2001-2015). The research instruments were 1) Research quality evaluation form
and quality assessment criteria 2) Research feature recording form and curriculum knowledge and manual to code
data 3) Research feature record form and knowledge in teaching and manual to code data 4) Research feature record
form and knowledge on supervision and manual to code data. The statistical analysis employed were 295 research,
and 215 research papers were selected according to the research selection criteria, divided into 30 research programs
in curriculum, 173 teaching areas, 12 for supervision, data analysis, meta-analysis. According to the concept of glass
and content analysis
The results of the study 1) The results of the research quality assessment are mostly in the research quality
criteria at a very good level. 2) The research feature of the curriculum research found that the purpose of curriculum
development is to study basic information. Create a course to test and evaluate courses. The purpose of the course
evaluation is to evaluate the curriculum and compare the results of the curriculum evaluation on context, basic factors,
production processes. Research features of teaching research found that teaching research use the One Group PretestPosttest Design research plan as much as possible, and when considering the universal teaching style. The researcher
uses the most innovative development. Research characteristics of the research work on supervision found that the
purpose of supervision is to study knowledge and understanding. And teachers’ teaching ability compare teachers’
abilities before and after supervision. Study student achievement Study the opinions of students study the opinions
of teachers and study the opinions of supervisors. Knowledge gained from research synthesis Found that there was a
lot of research on curriculum development, teaching methods and supervision which will benefit teachers and those
involved in the teaching and learning process which can be applied in the teaching and learning process However, it
should study the appropriateness of the curriculum, teaching methods, supervision and limitations before applying.
Keywords: analysis of research, curriculum, teaching, upervision
บทน�ำ

การวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่มีระบบ มีความเชื่อถือได้โดยอาศัย ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นค�ำตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ อย่างชัดเจน [1] การวิจัย
ทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหาแบบใหม่ หรือค�ำตอบใหม่ โดยอาศัยกระบวนการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ที่เชื่อถือได้ และเน้นในเรื่องการจัดการศึกษา เช่น ระบบการศึกษา นโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การเรียนการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา สื่อทางการศึกษา
[2] จุ ด มุ ่ ง หมายของการวิ จั ย คื อ เพื่ อ บรรยาย อธิ บ าย ท� ำ นาย และควบคมสภาพการณ์ ป รากฏการณ์ ต ่ า ง ๆ
ที่เกิดขึ้น [3] ซึ่งการจ�ำแนกประเภทการวิจัยทางการศึกษานั้นจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่น�ำมาใช้ในการจ�ำแนก เมื่อ
ใช้ ก ารจั ด กระท� ำ กั บ ผลการวิ จั ย เป็ น เกณฑ์ จ� ำ แนกการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาได้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ การวิ จั ย เพื่ อ
แสวงหาผลวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยทั่ว ๆ ไป กับการสังเคราะห์ผลวิจัย (Research Synthesis) ซึ่งหมายถึงการน�ำ
ผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกัน มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ หากใช้องค์ประกอบการศึกษาเป็น
เกณฑ์ จ�ำแนกการวิจัยทางการศึกษาได้เป็น การวิจัยนโยบาย การวิจัยหลักสูตร การวิจัยจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
การวิจัยการเรียน การวิจัยการสอน การวิจัยสื่อการสอน การวิจัยการวัดผล และการวิจัยประเมินผลการศึกษา [2]
ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ที่ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย การวิจัย
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และอาจแบ่งแยกออกเป็นการวิจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยและ
ประเมินหลักสูตร การวิจยั เกีย่ วกับนักเรียน การวิจยั เกีย่ วกับครู การวิจยั เกีย่ วกับการสอน การวิจยั เกีย่ วกับความสัมพันธ์ใน
โรงเรียน การวิจยั เกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการเรียน และการวิจยั เกีย่ วกับการนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรของ
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 จนถึงปัจจุบัน มีโครงสร้างของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้ เป็นหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 คือ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท�ำวิจัย ประกอบด้วย หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 21 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษาที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นนักพัฒนาหลักสูตร ผู้สอนมือ
อาชีพและศึกษานิเทศก์ มืออาชีพ เพื่อให้มหาบัณฑิตผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านหลักสูตร การสอน และ
การนิเทศ เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพนักพัฒนาหลักสูตร ผู้สอนและวิชาชีพศึกษานิเทศก์ [5]
จากการส�ำรวจงานวิจัยของหลักสูตรของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า สามารถจ�ำแนกงานวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) งานวิจัยด้านหลักสูตร
2) งานวิจยั ด้านการสอน 3) งานวิจยั ด้านการนิเทศ โดยในกลุม่ งานวิจยั แต่ละด้านพบว่านักศึกษามีหวั ข้องานวิจยั ทีค่ ล้าย
กัน จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในแต่ละด้านทั้งงานวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการสอน และด้านการนิเทศ ท�ำให้ผู้วิจัย
มีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะใช้การวิเคราะห์งานวิจยั (analysis of research) ซึง่ เป็นระเบียบวิธวี จิ ยั วิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยในการศึกษา
หาความจริงของปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการรวบรวมงานวิจยั หลายเรือ่ ง ทีศ่ กึ ษาปัญหาวิจยั เดียวกันมาทำ� การวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และหาข้อสรุปเพื่อตอบปัญหาวิจัยนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เป็นวิธกี ารวิจยั แบบหนึง่ ทีม่ งุ่ ศึกษาหาข้อสรุปของ ผลการวิจยั โดยวิธกี ารสังเคราะห์
ผลงานการวิจยั เชิงปริมาณหลาย ๆ เรือ่ ง ทีศ่ กึ ษาปัญหาเดียวกัน โดยใช้คา่ สถิตทิ เี่ ป็นดัชนีมาตรฐานทีน่ กั วิจยั สร้างขึน้ แทน
ข้อค้นพบจากการวิจัยแต่ละเรื่องมาสังเคราะห์สรุปผลการวิจัยทั้งหมด เพื่อตอบปัญหาการวิจัยที่สนใจ [6, 2 และ 8]
การวิเคราะห์อภิมานเป็นการสังเคราะห์งานวิจยั ทีม่ คี วามซับซ้อน และผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้นนั้ เป็นลักษณะความสัมพันธ์
ทีม่ เี งือ่ นไข ซึง่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการวิเคราะห์ อภิมานทีจ่ ดั ว่าเป็นนวัตกรรมทีส่ ำ� คัญทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ ในวงการ
การสังเคราะห์งานวิจัย ท�ำให้การวิเคราะห์อภิมานมีลักษณะที่แตกต่างจากงานวิจัยโดยทั่วไป ส�ำหรับการปริทัศน์งาน
วิจัย แม้ว่าจะได้ผลการปริทัศน์ที่ลุ่มลึก แต่ผลการวิจัยที่ได้ไม่มีการระบุขนาดของความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
เหมือนเช่นในการวิเคราะห์อภิมาน นอกจากนี้ การวิเคราะห์อภิมานมีประโยชน์สำ� คัญ ๆ สามารถสรุปได้ 4 ประการ คือ
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1) ให้ผลวิเคราะห์ที่เป็น ปรนัยสูง เชื่อถือได้ เนื่องจากวิธีวิเคราะห์เป็นระบบ ใช้สังเคราะห์งานวิจัยจ�ำนวนมากได้
2) วิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบท�ำให้เห็นส่วนที่ขาดหายไปในแง่มุมต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา 3) ให้ข้อค้น
พบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปรับกับผลวิจัยที่น�ำมาสังเคราะห์ ซึ่งข้อค้นพบนี้หาไม่ได้จากงานวิจัยเพียง
เรื่องเดียว 4) ถ้ามีงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ให้ผลต่างจากงานวิจัยส่วนใหญ่ การวิเคราะห์อภิมานมีกระบวนการตรวจสอบหา
สาเหตุได้ ท�ำให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในแง่มุมอื่น ๆ ต่อไป [6] การวิเคราะห์อภิมานสามารถท�ำการวิเคราะห์ได้
กับงานวิจัย ประเภทเชิงทดลอง และเชิงสหสัมพันธ์เท่านั้น และส่วนงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่อาจท�ำการวิเคราะห์ด้วยวิธี
การวิเคราะห์อภิมานได้ จะสรุปสาระส�ำคัญ ๆ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เป็นวิธวี ทิ ยาการวิจยั ทีใ่ ช้กระบวนการหลายแบบมาสรุปอ้างอิงผลทีไ่ ด้จากข้อความ มีหลักส�ำคัญ คือ
การจ�ำแนกค�ำ กลุ่มค�ำ ประโยคข้อความเข้ากลุ่ม จากนั้นจัดกลุ่มน�ำเสนอข้อค้นพบพร้อมทั้งแปลความหมาย [1] โดยมี
2 ขั้นตอน คือ 1) การแปลภาษาเป็นข้อมูลโดยการแยกเนื้อหาสาระออกเป็นประเด็นต่าง ๆ 2) การแปลข้อมูลออกเป็น
ตัวเลขโดยแปล เป็นจ�ำนวนความถี่ ค่าคะแนน และหาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีทางสถิติจะท�ำให้ได้ข้อมูลลักษณะเชิง
บรรยายพรรณนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน
และการนิเทศ เพื่อน�ำไปใช้ต่อไปและเป็นแนวทางฐานความคิดในการพัฒนาหลักสูตร การสอนและการนิเทศ และจะ
เห็นได้วา่ งานวิจยั เป็นเอกสารวิชาการทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ในการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา นอกจากจะเป็นเอกสารรายงาน
ผลการศึกษาวิจยั ของนิสติ นักศึกษาแล้ว ยังเป็น เอกสารอ้างอิงทางวิชาการทีก่ อ่ ให้เกิดความงอกงามและพัฒนาทางด้าน
วิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง [7] จากการศึกษายังพบว่างานวิจัยทางการศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นงานวิจัยที่ท�ำเป็น
วิทยานิพนธ์ เห็นได้จากงานวิจัยของ [8] ได้สังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2507-2536
จ�ำนวน 5,848 เรื่อง พบว่างานวิจัย ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 88 เป็นงานวิจัยที่ท�ำเป็นวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษา
ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่างานวิจัยของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แต่ยังไม่มีผู้ด�ำเนินการ
วิเคราะห์งานวิจัยของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากรมาก่ อน ผู้วิจัย จึง เห็น ความส�ำคัญ ของการวิ เ คราะห์ งานวิ จัยทางด้ านหลั ก สู ตร การสอนและการนิ เ ทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธสี อน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครู อาจารย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจการวิเคราะห์งานวิจยั ทางด้านหลักสูตร
การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาว่าคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอน
และการนิเทศอยู่ในระดับใดและเป็นอย่างไร และคุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
คิดเป็นร้อยละเท่าใดและเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
2. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาคุณภาพงานวิจยั ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ และเพือ่ วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
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และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ซึ่งมีวิธีการด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรในการวิจยั ประชากรในการงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ งานวิจยั ระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 จ�ำนวน 295 เล่ม โดยมี เกณฑ์
การคัดเลือกงานวิจัย ดังนี้ 1) เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นต้น
ไป 2) เป็นงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ และมีขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) เป็นงานวิจัย
ที่ได้จากการสืบค้นบนฐานข้อมูลออนไลน์ของส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thesis Online) http://www.
thapra.lib.su.ac.th/thesis 2) เป็นงานวิจัยที่สามารถสืบค้นฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ 3) เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท
ของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 3.1)
เป็นงานวิจยั ทีใ่ ช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป 3.2) เป็นงานวิจยั ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพงานวิจยั ตามเกณฑ์คะแนนรูบริคส์ (Scoring Rubric) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ทีป่ รับปรุงมาจากงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 3.51 ขึน้ ไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชุด คือ 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 1.00 2) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นหลักสูตร และคูม่ อื ลงรหัสข้อมูล มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้อง 1.00 3) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และองค์ความรูด้ ้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 1.00 4) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นการนิเทศ และคูม่ อื ลงรหัสข้อมูล มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้อง 1.00
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง พร้อมกับการบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไป
นี้ 3.1) ผู้วิจัยท�ำการสืบค้นงานวิจัยระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 จากฐานข้อมูลออนไลน์ของส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Thesis Online) http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 3.2) ผู้วิจัยท�ำการอ่านวิจัยตลอดทั้งเล่มให้ละเอียด
ในทุกส่วนของงานวิจัย และงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย โดยเป็นงานวิจัยที่ใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป เป็นงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ 3.3) ผู้วิจัยประเมิน
คุณภาพงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยตามแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและน�ำมาวิเคราะห์เฉพาะงาน
วิจัยที่มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 3.4) ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลงานวิจัยด้าน
หลักสูตรลงแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร ตามคู่มือลงรหัสข้อมูล 3.5) ผู้วิจัยบันทึก
ข้อมูลงานวิจัยด้านการสอนลงแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน ตามคู่มือลงรหัสข้อมูล
3.6) ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลงานวิจัยด้านการนิเทศลงแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ
ตามคู่มือลงรหัสข้อมูล 3.7) น�ำข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และ
องค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ มาท�ำการศึกษาต่อไป
ผลการวิจัย
1) การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยจาก website ของมหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
โดยเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 จ�ำนวน 295 เล่ม แบ่งเป็นงานวิจัยด้านหลักสูตรจ�ำนวน 41 เล่ม
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ด้านการสอนจ�ำนวน 211 เล่ม ด้านการนิเทศจ�ำนวน 15 เล่ม ด้านอื่น ๆ จ�ำนวน 28 เล่ม เช่น การประเมินโครงการ
การพัฒนาคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวโน้มจริยธรรมครู เป็นต้น และเมื่อประเมินคุณภาพ
งานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินงานวิจัย ได้ทั้งหมด 215 เล่ม แบ่งเป็นงานวิจัยด้านหลักสูตรจ�ำนวน 30 เล่ม ด้านการสอน
จ�ำนวน 173 เล่ม ด้านการนิเทศจ�ำนวน 12 เล่ม ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51
ขึ้นไป จ�ำนวน 215 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
งานวิจัยในระดับดีมาก
2) คุณลักษณะงานวิจยั ของงานวิจยั ด้านหลักสูตร พบว่า จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร คือ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน
สร้างหลักสูตร ทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตร จุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร คือ ประเมินหลักสูตรและเปรียบ
เทียบผลการประเมินหลักสูตร ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต คุณลักษณะงานวิจัยของงานวิจัยด้าน
การสอน พบว่า งานวิจัยทางด้านการสอน ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ The one Group Pretest-Posttest Design มากที่สุด
และเมือ่ พิจารณาตามรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ ป็นสากล ผูว้ จิ ยั ใช้การพัฒนานวัตกรรมมากทีส่ ดุ คุณลักษณะงานวิจยั
ของงานวิจัยด้านการนิเทศ พบว่า จุดประสงค์ในการนิเทศ คือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการสอน
ของครู เปรียบเทียบความสามารถของครู ก่อนและหลังนิเทศ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ศึกษาความคิด
เห็นของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของครู และศึกษาความคิดเห็นของผูน้ เิ ทศ องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิเคราะห์งานวิจยั
พบว่ามีการท�ำวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน และการนิเทศเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถนำ� ข้อค้นพบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้ควรศึกษาถึงความเหมาะสมของหลักสูตร วิธีการสอน การนิเทศและข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ก่อนน�ำไปใช้
สรุปผลการวิจัย
จากการการวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย

เนื้อหาสาระที่ประเมิน/กลุ่มงานวิจัย
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาวิจยั
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6. การน�ำเสนอรายงานวิจัย
รวม

ด้านหลักสูตร ด้านการสอน
(N=30)
(N=173)
 SD  SD
4.95 0.11 4.97 0.07
4.58 0.78 4.64 0.67
5.00 0.00 5.00 0.00
5.00 0.00 5.00 0.00
5.00 0.00 5.00 0.00
5.00 0.00 5.00 0.00
4.92 0.33 4.94 0.28
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ด้านการ
นิเทศ (N=12)
 SD
5.00 0.00
4.52 0.89
5.00 0.00
5.00 0.00
5.00 0.00
5.00 0.00
4.93 0.36

ภาพรวม
แปล
(N=215)
คุณภาพ
 SD
4.97 0.07 ดีมาก
4.63 0.70 ดีมาก
5.00 0.00 ดีมาก
5.00 0.00 ดีมาก
5.00 0.00 ดีมาก
5.00 0.00 ดีมาก
4.93 0.29 ดีมาก
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1. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณลักษณะงานวิจัยด้านหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร
1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มากทีส่ ุด
2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2545 และ 2553 มากที่สุด
3. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เป็น การวิจัยแบบ R&D มากที่สุด
4. สมมติฐานการวิจัย ตั้งสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง มากที่สุด
5. แนวคิดและทฤษฎีที่น�ำมาใช้ด้านหลักสูตร แนวคิดของสงัด อุทรานันท์ มากที่สุด
6. แบบแผนการวิจัย ใช้แบบแผน The One-Group Pretest-Posttest Design มากที่สุด
7. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน มากที่สุด
8. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับประถมศึกษา มากที่สุด
9. เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นด้านการพัฒนาหลักสูตร มากที่สุด
10. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทุกเล่ม มีการใช้แบบสอบถาม
11. ตัวแปรตามด้านหลักสูตร เป็นผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ มากที่สุด
12. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทุกเล่ม ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
13. การหาคุณภาพเครื่องมือ ทุกเล่ม มีการหาคุณภาพโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
และค่าความเชื่อมั่น
14. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ทุกเล่ม มีการหาค่าร้อยละ

เล่ม
23
5
25
17
22
22
19
13
24
30
25
30
30

ร้อยละ
76.67
16.67
83.33
56.67
73.33
73.33
51.06
43.33
80
100
83.33
100
100

30

100

องค์ความรู้ด้านหลักสูตร พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีจุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาตาม
แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ศึกษาแนวการจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษา
ความต้องการของนักเรียนเกีย่ วกับสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ศึกษาความคิดเห็น
เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
สร้างหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง ทดลองใช้
หลักสูตร โดยการนำ� หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาไปทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร โดยการประเมินผล
นักเรียนด้านผลการเรียนรู้ ด้านความคิดเห็นของผู้เรียน
มีขั้นตอนส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตร โดยขั้นที่ 1 ขั้นวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร โดยดำ� เนินการตามขัน้ ตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร 2)
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ 3) ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้
4) ศึกษาความต้องการของนักเรียน ด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 5) ศึกษา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผล จากผูบ้ ริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการ ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระ
และผูร้ ใู้ นท้องถิน่ ขัน้ ที่ 2 ขัน้ พัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร มีวธิ กี ารด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยขัน้ ตอนดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง โดยนำ� ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานดำ� เนินการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ค�ำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แนวทาง
การจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ และน�ำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
น� ำ เสนอที่ ป ระชุม ผู้เกี่ย วข้อ งเพื่อ ร่ว มพิจารณาอี ก ครั้ ง 2) ตรวจสอบคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รฉบั บ ร่ า งโดยผู ้ เ ชี่ ยวชาญ
3) การปรับปรุงหลักสูตร น�ำผลการประเมินหลักสูตรของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้
หลักสูตรมีความเหมาะทีจ่ ะน�ำไปทดลองใช้ ขัน้ ที่ 3 ขัน้ วิจยั (Research) : การทดลองใช้หลักสูตร มีวธิ กี ารด�ำเนินการตาม
ล�ำดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 2) ทดลองใช้หลักสูตร 3) จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตร และขัน้ ที่ 4 ขัน้ พัฒนา (Development) :
การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร มีวธิ กี ารในการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ประเมินผลการเรียนรู้
2) ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 3) ประเมินความสามารถ 4) สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร
มีผลการวิจัย โดยผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของ
นักเรียนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ผลการพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตรประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรู้ ค�ำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ สือ่ การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองใช้หลักสูตร โดยด�ำเนินการทดลองตามหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลหลักสูตร ก่อนการใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร ซึ่งมีความแตกต่างกัน
มีข้อเสนอแนะ โดยก่อนการน�ำหลักสูตรไปใช้ ควรศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจเพื่อประสิทธิภาพของการน�ำไปใช้
และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด�ำเนินงานภายในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ควรมีการประชุม เพื่อ
เสนอผล รายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ครูควรยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการควบคุมดูแลนักเรียน สะท้อน
ความคิดเห็นและประเมินผล น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ให้ผู้รู้เฉพาะด้านมาเป็นผู้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สถานศึกษาควรขอรับความช่วยเหลือจากแหล่งเรียนรู้ ประเมินผลงานตาม
สภาพจริง ให้นักเรียนท�ำผลงานที่หลากหลาย ให้นักเรียนประเมินผลงานด้วยตนเอง ใช้สื่อที่ทันสมัย อบรมเพิ่มความรู้
ให้ผู้ใช้หลักสูตรอยู่เสมอสถานศึกษาศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ด้านการประเมินหลักสูตร มีจุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตร ด้านบริบท ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต
เมื่อจ�ำแนกสถานภาพของผู้ปกครองของผู้เรียน อาชีพ รายได้ เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ปัจจัย
เบือ้ งต้น กระบวนการ ผลผลิต เมือ่ จำ� แนกสถานภาพของผูเ้ รียนตามช่วงชัน้ การเรียน เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร
จ�ำแนกตามสถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้านนักเรียน
ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ และศึกษาการปฏิบัติงานหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้านนักเรียน ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมอง
ด้านงบประมาณ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

94

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 86-99 (2019)
Vol.9 No.2

มีขนั้ ตอนส�ำคัญในการประเมินหลักสูตร โดยขั้นที่ 1 การประเมินบริบท ได้แก่ นโยบายของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ขั้นที่ 2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถของครู ความพร้อมของ
สื่อการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ ความร่วมมือจากชุมชนขั้นที่ 3 การประเมินกระบวนการ ได้แก่ การด�ำเนินการ
ใช้หลักสูตร การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และขัน้ ที่ 4 การประเมินผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรู้ ทักษะความสามารถ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีผลการวิจยั โดยผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมเมือ่ จ�ำแนกตามสถานภาพของผูป้ กครอง แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมเมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพของผู้เรียนตามช่วงชั้นการเรียนพบว่า
แตกต่างกัน ประเมินผลหลักสูตร ก่อนและหลังมีความแตกต่างกัน ผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้าน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และศึกษาการปฏิบัติงานหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมอง
ด้านนักเรียน ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ อยู่ในระดับดี
มีข้อเสนอแนะ โดยผู้สอนควรมีการวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควรจัดครูผู้สอนตรงตามวุฒิ
ส่งครูอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อและอุปกรณ์การสอน ผู้สอนควรใช้ทักษะทางภาษาให้มี
ประสิทธิภาพ ควรให้การนิเทศและข้อเสนอแนะอย่างสม�่ำเสมอจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปรับโครงสร้างเวลาเรียน
ให้เหมาะสม เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นฝึกปฏิบัติ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชา
ต่าง ๆ ฝึกผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียน ควร
ประเมินหลักสูตรจำ� แนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูจ้ ำ� แนกตามช่วงชัน้ และแผนการเรียน สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน มีการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินรูปแบบการประเมินอื่น ๆ
2. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณลักษณะงานวิจัยด้านการสอน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน
1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มากที่สุด
2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2549 มากที่สุด
3. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบทดลอง มากที่สุด
4. สมมติฐานการวิจัย มีการตั้งสมมติฐานการวิจัยแบบไม่มีทิศทาง มากที่สดุ
5. แนวคิดและทฤษฎีที่น�ำมาใช้ด้านการสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการสอน เป็นการพัฒนา
ชุดการเรียนรู้ ชุดการสอน บทเรียนส�ำเร็จรูป แบบฝึก มากที่สุด
6. แบบแผนการวิจัย ใช้แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest-Posttest Design มากที่สุด
7. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย มากที่สุด

เล่ม
142
27
121
123
42

ร้อยละ
82.08
15.61
69.94
71.10
24.28

141
117

81.50
67.63
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน
8. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน มากที่สุด
9. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สดุ
10. เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการสอน อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มากที่สุด
11. ตัวแปรตามด้านการสอน เป็นตัวแปรตามด้านความคิดเห็น มากที่สุด
12. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบทดสอบ มากที่สุด
13. การหาคุณภาพเครื่องมือ ทุกเล่ม ใช้ค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก ค่าความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้อง
14. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ทุกเล่ม มีการหาค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t-test

เล่ม
171
103
43
161
161
173

ร้อยละ
98.84
59.54
24.86
93.06
93.06
100

173

100

องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการสอน พบว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น สากล ผู ้ วิ จั ย
ใช้การพัฒนานวัตกรรม มากที่สุด จ�ำนวน 55 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 31.79 อีกทั้งงานวิจัยด้านการสอนยังสามารถ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ จ�ำแนกตาม
วิธีสอน งานวิจัยใช้วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มากที่สุด จ�ำนวน 3 เล่ม ร้อยละ 33.33 รองลงมา
คือ วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC และการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน จ�ำนวน 2 เล่ม ร้อยละ 22.22 ตามล�ำดับ และค่าขนาดอิทธิพลในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และทุกระดับชั้น วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด
(d = 6.22, 2 = 9.02) และเมือ่ พิจารณารายละเอียดแต่ละวิธสี อน พบว่างานวิจยั เกีย่ วกับวิธสี อนแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ
4 MAT ส่งผลต่อผลการเรียนรู/้ ผลสัมฤทธิส์ งู กว่าวิธสี อนแบบปกติ 3.45 เท่าของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของวิธสี อนแบบ
ปกติ งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธี
สอนแบบปกติ 2.04 เท่าของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของวิธสี อนแบบปกติ งานวิจยั เกีย่ วกับวิธสี อนแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค CIRC ส่งผลต่อผลการเรียนรู/้ ผลสัมฤทธิส์ งู กว่าวิธสี อนแบบปกติ 2.00 เท่าของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
วิธีสอนแบบปกติ และงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์
สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 6.22 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ
เมื่อเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตาม คือ ความสามารถ/ทักษะ จ�ำแนกตาม
วิธีสอน งานวิจัยใช้วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมากที่สุด จ�ำนวน 3 เล่ม ร้อยละ 100.00 และค่า
ขนาดอิทธิพลในภาพรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละทุกระดับชัน้ วิธสี อนแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
2
มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลเป็นบวก ( d = 3.40, = 0.24) แสดงว่าวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ส่งผลต่อความสามารถ/ทักษะสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 3.40 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ
และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละงานวิจัย พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพลเป็นบวกทั้งหมด โดยมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด
คือ 4.29 รองลงมา คือ 3.38 และต�่ำสุด คือ 3.02

s

s
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3. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณลักษณะงานวิจัยด้านการนิเทศ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการนิเทศ
1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มากที่สุด
2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2549 มากที่สุด
3. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เป็น การวิจัยแบบทดลอง มากที่สุด
4. สมมติฐานการวิจัย มีการตั้งสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง มากที่สุด
5. แนวคิดและทฤษฎีที่น�ำมาใช้ด้านการนิเทศ ใช้การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ มากที่สุด
6. แบบแผนการวิจัย ทุกเล่ม เป็นแบบแผนการวิจัย The One-Group Pretest-Posttest Design
7. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ไม่ระบุวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มากที่สุด
8. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง เป็น ครูและนักเรียน มากที่สุด
9. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เป็น ระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สุด
10. เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ ทุกเล่ม เป็น ด้านกระบวนการนิเทศ
11. ตัวแปรตามด้านการนิเทศ ทุกเล่ม เป็นตัวแปรตามด้านผลการเรียนรู้ ด้านความสามารถ
ด้านทักษะ และด้านความคิดเห็น
12. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทุกเล่ม มีการใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และ สนทนากลุ่ม
13. การหาคุณภาพเครื่องมือ ทุกเล่ม มีการหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ค่าความยากง่าย และดัชนีความสอดคล้อง
14. สถิตทิ ใี่ ช้ในงานวิจยั ทุกเล่ม มีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test

เล่ม
11
3
12
7
8
12
8
11
7
12
12

ร้อยละ
91.67
25
100
58.33
66.67
100
66.67
91.67
58.33
100
100

12

100

12

100

12

100

องค์ความรู้ด้านการนิเทศ พบว่า มีจุดประสงค์ในการนิเทศ โดยศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถใน
การสอนของครูเปรียบเทียบความสามารถของครู ก่อนและหลังนิเทศ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของครู และศึกษาความคิดเห็นของผู้นิเทศ
มีขนั้ ตอนส�ำคัญในการนิเทศ โดยประชุมก่อนการสังเกต โดยปรึกษาหารือเกีย่ วกับประเด็นทีน่ า่ สนใจ ให้ความรู้
เกีย่ วกับการนิเทศ รวมไปถึงการวางแผนการด�ำเนินการนิเทศ จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการนิเทศ ก�ำหนดเครือ่ งมือ
ในการสังเกตการสอน จัดท�ำปฏิทินส�ำหรับสังเกตการสอนและการประชุม การสังเกตการสอน ด�ำเนินการสังเกตการ
สอนตามแผนการนิเทศโดยสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต
การสอนโดยวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสังเกตและร่วมกันพิจารณาพฤติกรรมที่ต้องคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง และประชุม
หลังการสอน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับผลการสังเกตและพิจารณายุทธวิธีการแก้ปัญหาของครู
ในเรื่องต่อไป
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มีผลการวิจยั โดยหลังได้รบั การนิเทศ ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจและความสามารถเรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียนเพิม่ มาก
ขึ้น ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังแตกต่างกัน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้นในระดับสูงทุกด้าน ครูผู้สอนมีความคิดเห็น เห็นด้วยมาก และผู้นิเทศเห็นด้วยอย่างมาก
ต่อกระบวนการนิเทศ
มีข้อเสนอแนะ โดยต้องด�ำเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนิเทศภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการนิเทศการสอนและเนือ้ หาสาระวิชา โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาสาระร่วมในการนิเทศ เพื่อเปิดโอกาสในครูได้รับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผู้นิเทศควรสร้างความเข้าใจและ
การยอมรับให้เกิดขึ้นใรคณะครู และควรส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศโดยตรง เป็นความสมัครใจของครูผู้สอน ไม่มี
การบังคับ ต้องด�ำเนินการนิเทศในภาคเรียนที่โรงเรียนมีกิจกรรมน้อย เพื่อไม่ให้ครูรู้สึกว่ามีภาระมากเกินไป และครู
ผู้นิเทศ ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิค วิธีด�ำเนินการนิเทศการสอนอย่างแท้จริง
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ จ�ำนวน 215 เรื่อง
พบว่าในภาพรวมเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาการเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
สอน มีคณ
ุ ธรรมเป็นศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนาทางด้านหลักสูตรและการสอน” อีกทัง้ งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั
เชิงทดลอง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [9] ทีท่ ำ� การวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2539 พบว่า ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มากที่สุด (ร้อยละ
37.57) นอกจากนี้เครื่องมือในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [10] ทีว่ เิ คราะห์วทิ ยานิพนธ์ดา้ นการวิจยั การศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านงานวิจัยทางด้านหลักสูตร มีรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา Research and
Development, R&D) แบบแผนงานวิจยั The One-Group Pretest-Posttest Design โดยมีเนือ้ หางานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรมากที่สุด เนื่องจากการวิจัยและพัฒนา เป็นวิธีการที่สามารถน�ำไปใช้แก้ปัญหาและทดลองใช้จนได้ผลเป็น
ที่น่าสนใจแล้วจึงน�ำไปเผยแพร่ใช้ในวงกว้างเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [11] กล่าวว่า จุดประสงค์ของ
การวิจัยและพัฒนาไม่ใช่อยู่ที่การทดสอบทฤษฎี แต่อยู่ที่การพัฒนาสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในโรงเรียน
ด้านงานวิจัยทางด้านการสอน มีรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบแผนงานวิจัย The One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้
ทีห่ ลากหลายวิธกี าร โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำ� คัญ โดยคำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูเ้ รียน ครูผสู้ อนพยายามหารูปแบบวิธี
สอนทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียนทีจ่ ะทำ� ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ [12] กล่าวถึงการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ� คัญ
คือ การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทส�ำคัญในการเรียนรู้โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ด้านงานวิจัยทางด้านการนิเทศ ใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยเป็นการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
วิชาชีพมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือครูและนักเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ พัฒนาทักษะการสอน และทักษะการนิเทศแก่ครูอย่างเป็นระบบ เพือ่ เสริมสร้างเจตคติทดี่ ตี อ่ การนิเทศการสอนให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้เกิดความมั่นใจว่าการนิเทศการสอนสามารถช่วยครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
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ได้ มุ่งพัฒนาให้เป็นครูมอื อาชีพอย่างมาตรฐานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากทีส่ ุด [13] กล่าวว่า
กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพเป็นปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพแห่งการร่วมคิด
ร่วมท�ำ พึ่งพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจัยทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศพบว่ามีการท�ำวิจัย
ด้านการพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน และการนิเทศเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถนำ� ข้อค้นพบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้ควรศึกษาถึงความเหมาะสมของหลักสูตร วิธีการสอน การนิเทศและข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ก่อนน�ำไปใช้
2. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบวิธีสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ พบว่า
มีการสอนโดยใช้นวัตกรรมและสือ่ การเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย โดยรูปแบบทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ คือ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค KWDL เนื่องจากสามารถน�ำมาใช้ได้หลายวิชา มีการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ
ง่าย ดังนั้นครูสามารถน�ำข้อค้นพบดังกล่าวไปปรับใช้เป็นเทคนิคในการสอน จะช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
1. การวิเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ซึ่งถือว่าเป็น
การวิเคราะห์ที่แสดงภาพรวมของงานวิจัย ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาการสอนต่าง ๆ ได้แก่ การสอนภาษาไทย การสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กับการสอนได้โดยตรง
2. การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
เนื่องจากได้ข้อสรุปจากงานวิจัยหลายๆ ด้าน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์งานวิจัยในหลายๆ สาขาวิชา
3. การวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรมีการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาในระดับอืน่ ๆ เช่น การศึกษาปฐมวัย การศึกษา
นอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่หลากหลาย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลองโดยใช้รปู แบบ One Group Pretest-posttest Design มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1)
สร้างรูปแบบการเรียนการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู 2) ศึกษาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ 3) ศึกษาความคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลของนักศึกษา
วิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วม
การทดลองเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามทักษะชีวิตของนักศึกษา
วิชาชีพครู 2) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test  
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ของนักศึกษาวิชาชีพครู จำ� นวน 8 แผน มีคา่ เฉลีย่ (= 4.66) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.17) ซึง่ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) นักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะชีวิตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักศึกษาวิชาชีพ
ครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิตในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะชีวิต วิชาชีพครู
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Abstract
This research being Quasi-Experimental research which formed one group pretest-posttest design is to aim
at 1) creating the instruction model based on sufficiency economy philosophy in promoting the student teacher skills
2) studying the student teachers’ life skills who had joined the experiment group through using the instruction model
based on sufficiency economy philosophy 3) studying the retention of the student teachers’ life skills during the post
and follow-up period of experiment. Participants were included 15 student teachers of social study program on the
semester 2nd, the department of education of Kamphaeng Phet Rajabhat University in academic year 2018. The tools
used in the research included 1) the life skill questionnaire 2) the model of instructional activities based on sufficiency
economy philosophy. Statistics employed in the analysis included basic statistics: and S.D. and t-test for dependent.
The research found that 1) The eight lesson plans of the instruction model based on sufficiency economy philosophy
in promoting the student teacher skills had an average () at 4.66 and the standard deviation (S.D.) at 0.17 which were
the most appropriate. 2) The students who joined into the experiment group used the model of instruction of sufficiency
economy philosophy were significantly higher post-experiment score than pre-experiment score at the level of .05. 3)
The students who joined into the experiment group used the model of instruction of sufficiency economy philosophy
had not significantly the difference between the post and follow-up period of the experiment score at the level of 0.05.
Keywords: sufficiency economy philosophy, model of Instruction, life skills teacher profession
บทน�ำ

ทักษะการด�ำเนินชีวติ เป็นทักษะการใช้ชวี ติ ให้ดำ� เนินไปบนพืน้ ฐานของความพอดี มีความสามารถในการปรับตัว
และมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังเป็นสิ่งที่จรรโลงให้เกิดการด�ำรงไว้ซึ่งสภาวะสุขภาพจิตที่ดีพร้อมเผชิญแรงกดดันหรือกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว อีกทั้งทักษะชีวิตยังถือว่าเป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำ� วันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการปรับตัวในอนาคตอีกด้วย [1], [2], [3], [4] ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
[5] กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับตัวในอนาคต ทักษะชีวิตแม้สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติก็จริง แต่ก็ไม่เพียงพอที่
จะท�ำให้บุคคลมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ ฉะนั้น ทักษะชีวิตจึงต้องได้การรับการพัฒนา ฝึกฝน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือการเรียนรู้อันเกิดจากกระบวนการกลุ่มและเทคนิคเกมการศึกษา [1]
การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยให้เกิดทักษะการด�ำเนินชีวิตทั้งการพัฒนา
พฤติ ก รรม มุ ม มอง เจตคติ ใ นการใช้ ชี วิ ต ของผู ้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ไปในทางที่ พึ่ ง ประสงค์ ไ ด้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [6] กล่าวว่า การเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมย่อม
จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนเผชิญหน้ากัน (Face to face) ในการจัดการเรียนรู้เสริมความรู้ อีกทั้งการออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากการก�ำหนดความจ�ำเป็นที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อน
จากนั้นจึงออกแบบวิธีการการเรียนการสอน (Instruction Design) แล้วน�ำผลที่ได้จากการออกแบบไปทดลองใช้
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เพื่อประเมินว่าบรรลุตามความต้องการหรือต้องก�ำหนดใหม่หรือไม่ [7] และจากการศึกษาของ คอยห์รูล แอนวอร์ [8]
ที่ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงให้กับผู้เรียน พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ทั้งการท�ำงานเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่นเดียวกับ มานิตย์ ซาซิโย [9] ทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของคนหลายวัยในศูนย์ตมุ้ โฮมลูกหลาน
บ้านเหล่าลิง พบว่า รูปแบบการเรียนรู้สามารถท�ำให้กลุ่มผู้น�ำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน เกิดความรู้
ความถนัดและสามารถสร้างเครือข่ายและการปลูกฝังรากฐานวิถีชีวิตและสามารถใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง แสดงให้เห็นว่า การน�ำรูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบอย่างเหมาะสม
มาพัฒนาผู้เรียนสามารถที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้หรือพัฒนาผู้เรียนได้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตที่ประกอบด้วยความมีเหตุมีผล ความมี
ภูมคิ มุ้ กันและความพอประมาณโดยมีเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญคือ ความรูแ้ ละคุณธรรม เป็นปรัชญาทีช่ แี้ นะแนวทางการปฏิบตั ติ น
ในทางที่ควรจะเป็นในการด�ำเนินชีวิต แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิได้มีความหมายในแง่เศรษฐศาสตร์เพียง
ด้านเดียว แต่มคี วามหมายเชิงปรัชญา จริยธรรม คุณค่าและปทัสถานทางพฤติกรรมสำ� หรับการดำ� เนินชีวติ ในทุกๆ ด้าน
อีกด้วย [10] เน้นการพึง่ ตนเองไม่วา่ จะเป็นพึง่ ตนเองด้านจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ
[3] ช่วยให้เกิดทักษะและพฤติกรรมในการปรับตัวต่อการด�ำเนินชีวิตดีขึ้น [11] ทิศนา แขมมณี [12] กล่าวว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นถึงการด�ำเนินชีวิตที่มีความพอในความต้องการตามอัตภาพของตน ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภมาก ท�ำให้เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทรัพยากรและโลกน้อยลง ดังพระราชด�ำรัสที่ว่า
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศ
มีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท�ำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่าง
มาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” [5]
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเนื้อหาในออกแบบ
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีขนั้ ตอนทีเ่ หมาะสมจะสามารถพัฒนาทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็น
ผูท้ มี่ ที กั ษะการดำ� เนินชีวติ มีความตระหนักรู้ มีความรักและเกือ้ กูล เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ นื่ รูจ้ กั ใช้ความรูอ้ ย่างรอบรู้
รอบคอบและมีเหตุผลในการวิเคราะห์และการตัดสินใจต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง มีภมู คิ มุ้ กันภายในตนเองและ
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเตรียมตนเองในการอยู่ในโลกอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
2. เพือ่ ศึกษาทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อศึกษาความคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 450 คน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ�ำนวน 15 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาวิชาชีพครู 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู
ขอบเขตเนือ้ หาการวิจยั ประกอบด้วย 1) เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและก�ำหนดเนือ้ หาสาระ
ตามแนวกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ มีจ�ำนวน 8 แผน ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ที่ 1 การปฐมนิเทศและทุกชีวิตเกิดมา
ล้วนแต่มีคุณค่าและความหมายในตัวเอง แผนการเรียนรู้ที่ 2 ความคิดเป็นธรรมชาติแต่การรู้จักคิดเป็นศักยภาพ แผน
การเรียนรู้ที่ 3 อารมณ์เป็นของสรรพชีวิตแต่การรู้จักอารมณ์เป็นคุณสมบัติของบัณฑิต แผนการเรียนรู้ที่ 4 มิตรภาพคือ
ความงดงามของสังคมมนุษย์ แผนการเรียนรู้ที่ 5 การยอมรับในความเหมือนและความต่างจะสร้างความเข้าใจระหว่าง
กัน แผนการเรียนรู้ที่ 6 ปัญหาไม่มาปัญญาย่อมไม่เกิด แผนการเรียนรู้ที่ 7 ทราบรากเหง้าเพื่อไต่เต้าไปสู่การสร้างสรรค์
และแผนการเรียนรู้ที่ 8 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อการเกิดสังคม 2) ทักษะชีวิต มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตระหนัก
รูแ้ ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ นื่ 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด 4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้ เริ่มด�ำเนินการปี พ.ศ. 2561 เวลาสิ้นสุดการด�ำเนินการปี พ.ศ. 2562
วิธีด�ำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ทักษะชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วน�ำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อออกแบบจัดท�ำแผนรูปแบบการเรียนการสอนและแบบสอบถามทักษะชีวิต
2. ร่างรูปแบบการเรียนการสอนและแบบสอบถามทักษะชีวิตที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ในข้อที่ 1
โดยผู้ร่วมร่างรูปแบบประกอบด้วย ดร.ขวัญชัย ขัวนา ดร.ศรวัส ศิริ และนายมนตรี หลินภู แล้วน�ำเสนอต่อที่ปรึกษา
จากนั้นน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. น�ำรูปแบบการเรียนการสอนและแบบสอบถามทักษะชีวิตที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน ด้านการวิจัย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน�ำมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. น�ำแบบสอบถามทักษะชีวิตไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษาและโปรแกรม
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (r)
อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.70 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.837
5. นำ� แบบสอบถามทักษะชีวติ ไปสอบถามกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู ชัน้ ปีที่ 2 โปรแกรมสาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 15 คน ที่ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก่อนเข้าสู่การจัดกิจกรรมแล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test)
6. ด�ำเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองด้วยตนเองจ�ำนวน 8 แผน เป็นระยะ
เวลา 2 วัน ตั้งแต่ 8.30 -16.00 ชั่วโมง ด�ำเนินการแผนกิจกรรมละ 1:30 ชั่วโมง ในวันที่ 2 มีนาคม – วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2562 ณ ห้องเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
2
3

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

4
5

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

6
7
8
9

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

เวลา
หัวข้อเรื่อง
09.00-10.30 ปฐมนิเทศ Pre-test ทุกชีวิตเกิดมาล้วนแต่มีคุณค่าและ
ความหมายในตัวเอง
10.45-12.00 ความคิดเป็นธรรมชาติแต่การรู้จักคิดเป็นศักยภาพ
13.00-14.30 อารมณ์เป็นของสรรพชีวติ แต่การรูจ้ กั อารมณ์เป็นคุณสมบัติ
ของบัณฑิต
14.45-16.00 มิตรภาพคือความงดงามของสังคมมนุษย์
09.00-10.30 การยอมรับในความเหมือนและความต่างจะสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน
10.45-12.00 ปัญหาไม่มา ปัญญาย่อมไม่เกิด
13.00-14.30 ทราบรากเหง้าเพื่อไต่เต้าไปสู่การสร้างสรรค์
14.45-16.00 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อการเกิดสังคม Post-test
15.30-16.00 Follow-up test

7. เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง ทำ� การวัดทักษะชีวติ ของนักศึกษาอีกครัง้ หนึง่ ด้วยแบบสอบถามทักษะชีวติ ชุดเดิมแล้ว
เก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test)
8. หลังจากทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ ท�ำการวัดอีกครั้งด้วยแบบสอบถามทักษะชีวิตชุดเดิมในระยะติดตามผล
(Follow-up) เพื่อศึกษาความคงทนทักษะชีวิตของนักศึกษาแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนในระยะติดตามผล
9. น�ำคะแนนก่อนทดลอง (Pre-test) หลังการทดลอง (Post-test) และระยะติดตามผล (Follow-up test) มาวิเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความแตกต่างด้วย t-test for dependent
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต
รูปแบบการเรียนการสอนแล้วน�ำมาออกแบบแผนการเรียนการสอน มีจ�ำนวนทั้งหมด 8 แผน และตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3
ท่าน

ระดับความ
เหมาะสม

.

S.D.

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะชีวิต

5.00

0.00

มากที่สุด

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ

5.00

0.00

มากที่สุด

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

4.66

0.47

มากที่สุด

4. ความสอดคล้องเหมาะสมด้านกิจกรรม

4.66

0.47

มากที่สุด

5. ความสอดคล้องเหมาะสมต่อขั้นตอน/กระบวนการพัฒนาผู้เรียน

4.66

0.47

มากที่สุด

6. ความเหมาะสมของการใช้สื่อในการท�ำกิจกรรม

4.66

0.47

มากที่สุด

7. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

4.66

0.47

มากที่สุด

8. แนวทางและเกณฑ์การประเมินผล

4.33

0.47

มาก

9. ความเหมาะสมในการแบ่งเนื้อหาแต่ละช่วง

4.33

0.47

มาก

10. เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

4.66

0.47

มากที่สุด

11. ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย

4.66

0.47

มากที่สุด

12. ระยะเวลาด�ำเนินการมีความเหมาะสม

4.66

0.47

มากที่สุด

13. วิธีด�ำเนินการเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน

4.66

0.47

มากที่สุด

4.66

0.17

มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู จ�ำนวน 8 แผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย (= 4.66, S.D.= 0.17)
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติการทดสอบคะแนนความแตกต่าง
(Dependent sample t-test) แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนระยะก่อนทดลองและระยะหลังการทดลอง
ก่อนทดลอง
(n=15)
S.D.
X
ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
59.29 8.07
ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 56.14 5.90
อย่างสร้างสรรค์
ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
49.00 10.01
ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
59.86 4.14
รวม
56.07 7.03
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติ p<0.05
การทดสอบ

หลังการทดลอง
(n=15)
S.D.
X
66.86 7.19
67.29 3.59

t

Sig.

-7.25*
-9.25*

.000
.000

60.29
67.57
65.50

-6.38*
-7.41*
-7.57*

.001
.000
.000

6.37
3.78
5.23

จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนระยะการทดลองอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05
ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลโดยใช้สถิติการทดสอบคะแนน
ความแตกต่าง (Dependent sample t-test) แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
การทดสอบ
ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

หลังทดลอง
(n=15)
S.D.
X
66.86 7.19

ติดตามผล
(n=15)
S.D.
X
66.50 8.55

t

Sig.

.63

.547

ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 67.29
อย่างสร้างสรรค์

3.59

63.67

5.78

2.81

.037

ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

60.29

6.37

60.71

8.77

-.23

.823

ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

67.57

3.78

67.29

4.60

.32

.760

รวม
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ p>0.05

65.47

1.48

64.54

1.78

.88

.541
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จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษา
วิชาชีพครู จ�ำนวน 8 แผน มีค่าเฉลี่ย (= 4.66) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.17)ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
2. นักศึกษาวิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทกั ษะ
ชีวิตเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักศึกษาวิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทกั ษะ
ชีวิตในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่ผู้วิจัยออกแบบ จ�ำนวน 8 แผน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แผนจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีส่วนส�ำคัญ
ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำมาออกแบบการเรียนการสอนโดยจัดล�ำดับเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการ มีการระบุวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน มีการประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบดังกล่าวยังผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีช�ำนาญเฉพาะด้าน อีกทั้ง
การออกแบบกิจกรรมยังค�ำนึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและในการจัดกิจกรรมยังมีการสังเกตและปรับประยุกต์
รูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนอีกด้วย ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับรูปแบบ
การการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ที่ ปริวตั ร เขียนแก้วและทิพรัตน์ นพฤทธิ์ [13] ทีไ่ ด้ศกึ ษารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมการคิดเชิงสถิตขิ องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำ� นวน 34 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับการคิดเชิง
สถิตสิ งู ขึน้ ในทุกด้านภายหลังได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบและมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
มานิตย์ ซาซิโย [9] ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลานบ้านเหล่าลิง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีกระบวนการประกอบด้วย 1) การสร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 2) การน�ำรูปแบบไป
ทดลองใช้และการประเมินเชิงคุณภาพ และ 3) ทดลองใช้และประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ ผลการน�ำรูปแบบไปใช้
พบว่า ท�ำให้กลุ่มผู้น�ำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน เกิดความรู้ความถนัดและสามารถสร้างเครือข่ายและ
การปลูกฝังรากฐานวิถีชีวิตและสามารถใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
2. ทักษะชีวติ ของนักศึกษาเพิม่ ขึน้ หลังการเข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีย่ ดึ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบเป็นกิจกรรมใน
การพัฒนาผู้เรียนเป็นการน�ำหลักคิดที่ชี้ให้เห็นถึงวิถีการด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอดี ความมีเหตุมีผลและ
ความพอประมาณ เป็นการเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการด�ำเนินชีวติ แบบพึง่ พาตนเอง มีความพอในความต้องการตาม
อัตภาพของตนเอง ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก [12] ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการใช้สอยทรัพยากร
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หรือใช้จา่ ยทรัพย์สนิ เงินทองในชีวติ ประจำ� วัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรรณิการ์ ภิรมย์รตั น์ [14] ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรม
การดำ� เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 420
คน ซึ่งพบว่า การด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของนักศึกษา มีการเก็บออมเงิน การจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้ทรัพยากร
ทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รู้จักประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ใหม่ได้อีก นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นสังคม รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีคุณธรรมประจ�ำตน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พัชรศรัณย์ ศิรพิ นั ธ์ สุธี พรรณหาญและศักดิ์ สุวรรณฉาย [11] ทีไ่ ด้พฒ
ั นาชุดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโดยบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวในการด�ำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน
มีทักษะการปรับตัวในการด�ำรงชีวิตและมีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในทางที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
ศึกษาของ รมณภัทร กตตน์วงศกร [15] ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลการพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ) จ�ำนวน 34 คน พบว่า ทักษะชีวิตของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์
และความเครียดและด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้นในระดับดีหลังจากได้รับการฝึกทักษะชีวิต
3. การศึกษาความคงทนของทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูระยะสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์
พบว่า ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกระบวนการที่จัดสภาพบรรยากาศให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความ
รู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมโดยมีผู้วิจัยเป็นกระบวนการหรือผู้อ�ำนวยการ (Facilitator) ให้กิจกรรมด�ำเนินไปอย่างราบ
รื่นซึ่งการที่ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง (Active learning) และได้รับประสบการณ์ตรงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรูท้ คี่ งทนถาวรมากยิง่ ขึน้ และช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจทีไ่ ด้ทำ� งานร่วมกันเป็นทีม มีกระบวนการ
กลุ่มคอยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะท�ำให้กลุ่มบรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับคอยห์รูล แอนวอร์ [8] ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึม
เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคทิวซิ มึ (Constructivism) ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจทัง้ รายบุคคลและการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ กระตุน้ ให้เกิด
แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ผู้เรียนยังได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(Reflection) ท�ำให้ความคงทนของความรู้ยาวนานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ศักดิ์นคร สีหอแก้ว [16] ที่ได้
ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน พบว่า ผลการประเมินทักษะชีวิตหลังการใช้รูปแบบการสอนอยู่ในระดับมากและยังได้
ประเมินทักษะชีวิตในระยะหลังการทดลองเป็นเวลา 1 เดือนยังพบอีกว่า อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. บุคลากรทางการศึกษาสามารถน�ำรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอื่นๆ หรือผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ
อาชีวศึกษา
2. ก่อนจะเข้าสูก่ ารจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ควรให้ผเู้ รียนได้ฝกึ สติดว้ ยรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ การเตรียมสภาพ
จิตใจให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกับกลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ หรือกับ
กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
2. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ๆ
เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะทางการเรียนรู้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีนำ�้ พุรอ้ น อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2) ระดับปัจจัยสนับสนุนต่อการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 3) ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ และ 4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการการท่องเที่ยว โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ยางน�้ำกลัดเหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 153 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริหารการจัดการศูนย์อาบน�ำ้ แร่พนุ ำ�้ ร้อน ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ สิน้ 12 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าความถี่
ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 ด้าน
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และ
การใช้ประโยชน์จากน�้ำพุร้อน ไม่แตกต่างกันทั้งในรายด้านและโดยรวม ส�ำหรับตัวแปร อายุต่างกัน ระดับการศึกษา
และอาชีพ จำ� นวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ ระยะเวลาทีอ่ าศัยบ้านพุนำ�้ ร้อน สถานภาพในชุมชน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 2) ระดับปัจจัยสนับสนุนเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ 4 ด้าน โดยรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการท่องเทีย่ วเชิง
ส่งเสริมสุขภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ผ่านสือ่ มวลชน ยังน้อย
เกินไป อีกทัง้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้
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ส่วนใหญ่ยงั ขาดการมีสว่ นร่วมต่อการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการเพิม่ สินค้าพืน้ บ้านหรือของทีร่ ะลึกเฉพาะ
หมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้นและขาดงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการท�ำกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจึงท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคือ ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ไปยังชุมชนต่างๆ และหน่วยงาน
ราชการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หนองหญ้าปล้อง
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the level of community participation in health promotion
tourism management in the case of hot spring in Amphoe Nong Ya Plong, Petchaburi Province, 2) investigate the level
of supporting factors for community participation in health promotion tourism management, 3) examine community’s
problems and obstacles in health promotion tourism management, and 4) suggest the guidelines for development of
community participation in tourism management. The mixed research methodology was applied in this study. The
quantitative data were collected from the 249 samples consisting of entrepreneurs and people, 18 years old and over,
living in Moo 5, Ban Phu Nam Ron, under Yang Nam Klat Nuea Subdistrict Administrative Organization, Amphoe
Nong Ya Plong, Phetchaburi Province. The sample size, 153 samples, was determined by using Taro Yamane’s
formula. The qualitative data were collected by using a structured interview form from 12 key informants, consisting
of managers of hot spring bath center, entrepreneurs and tourists. The research instruments were a questionnaire and
an interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and oneway analysis of variance. The paired difference was analyzed by using Schefé’s method.
The qualitative data were analyzed by using content analysis; 1) The level of opinion on community participation
in health promotion tourism management in all 5 aspects was overall at a moderate level. When each aspect was
considered, people participating in community participation in promoting tourism management was at a low level. The
opinion of people with different gender and the use of hot spring was not different both in each aspect and in overall,
whereas that of people with different age, educational level, and occupation, number of family members, income, and
duration of living in Ban Phu Nam Ron, and status in the community was overall different with statistical significance
at the level of 0.05. 2) The level of opinion on supporting factors for health promotion tourism in all 4 aspects was
overall at a moderate level. 3) The important problems and obstacles on people participation in health promotion
tourism consisted of the sample group receiving too little information on health promotion tourism through the media.
In addition, most samples lacking knowledge and right understanding on health promotion tourism. Moreover, most of
them still lacked participation in health promotion tourism. There should be an increase in local products or specific
souvenirs of the village. And, the lack of budget from external agencies in organizing activities or projects related to
health promotion tourism resulted in ineffective development. 4) The recommendations from the study were that more
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channels for publicizing health promotion tourism information should be provided, that the staff, lecturers, or experts
in health promotion tourism should be provided to give knowledge and understanding to the people, that the activities
to promote the health promotion tourism should be organized in various communities, and that the governmental
agencies should allocate budget for organizing activities or projects related to health promotion tourism.
Keywords: community participation, health tourism, Nong Ya Plong
บทน�ำ

การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศทัว่ โลก เพราะฉะนัน้
รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงให้ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การก�ำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเที่ยวในประเทศของตนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้มีความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการท่องเทีย่ วในฐานะทีเ่ ป็นกลไกหลัก ในการทีจ่ ะรักษาเสถียรภาพและการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็น
แผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
จากการให้ความส�ำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้
รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาชื่นชมบรรยากาศการท่องเที่ยว ซึ่งมีกันหลาย
รูปแบบ ทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตาม
ความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักที่ส�ำคัญของประเทศไทย
สถานการณ์การท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบุรี นับว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และ
แหล่งท่องเทีย่ วศึกษาหาความรูใ้ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จนส่งผลให้จงั หวัดเพชรบุรมี จี ำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
และรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยพบว่าใน พ.ศ. 2560 กลุ่มวัยท�ำงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
หันมานิยมเดินทางในลักษณะทัวร์สุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมาแช่น�้ำร้อนทั้งเพื่อผ่อนคลายและรักษาโรค
บ่อนำ�้ พุรอ้ น อำ� เภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีศกั ยภาพและความหลากหลายทีส่ ามารถรองรับการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพได้นอกจากทัวร์สุขภาพที่มีการผสมผสานประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) อาจแบ่งออกได้ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกิจกรรม
การท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism)
เป็นการเดินทางไปท่องเทีย่ วเยีย่ มชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ วยสดงดงามในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม เพือ่
การเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเทีย่ วส่วนหนึง่ มาทำ� กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในทีพ่ กั
แรมหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง และการท่องเที่ยว เชิงบ�ำบัด
รักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) จะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงาม
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจาก
การท่องเที่ยวไปรับบริการบ�ำบัดรักษาสุขภาพอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าปัจจุบันชุมชนจะมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากนำ�้ พุรอ้ นเป็นจ�ำนวนหนึง่ แต่กย็ งั ไม่มกี ารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทำ� วิจยั ศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้องทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
บ้านน�้ำพุร้อนอย่างยั่งยืนต่อไป [1]
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีนำ�้ พุรอ้ น
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพศึกษากรณีน�้ำพุร้อน
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการการท่องเที่ยว
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษาความรู้
ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ และการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่การศึกษาวิจัยใน หมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อน ต�ำบลยางน�้ำกลัดเหนือ
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�ำหนดระยะเวลาในการท�ำวิจัยนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ถึง 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 1 ปี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน
- รายได้
- ระยะเวลาที่อาศัยบ้านพุน�้ำร้อน
- สถานภาพในชุมชน
- การใช้ประโยชน์จากน�้ำพุร้อน

-

1.
2.
3.
4.
5.

การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในด�ำเนินการตามแผน
การมีส่วนร่วมในประสานงาน
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหา

ปัจจัยสนับสนุน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของน�้ำพุร้อนสาธารณะ
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ในการเก็บข้อมูลประชากรประกอบด้วย ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน�้ำกลัดเหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ และประชาชน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สตู รของทาโรยามาเน่ ได้กลุม่ ตัวอย่างจำ� นวนทัง้ สิน้ 153 คน การวิจยั เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ คือ 1) ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ การจัดการศูนย์อาบนำ�้ แร่พนุ ำ�้ ร้อน 2) ผูป้ ระกอบการ
และ 3) นักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวทางการสัมภาษณ์ จากนั้น
น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการน�ำเสนอเป็นข้อความพรรณนา โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษา
ค้นคว้าเป็นล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านพุน�้ำร้อน และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ยางน�้ำกลัดเหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน
			 1) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน�้ำกลัด
เหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโรยามาเน่ [2] ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 153 คน
			 2) ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารการจัดการศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำ
ร้อน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ โดยการเลือกแบบเจาะจง
รวมจ�ำนวน 12 คน
2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัด
เพชรบุรี ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้
		
2.1 กำ� หนดกรอบแนวความคิดเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ
		
2.2 ศึกษานิยาม แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
		
2.3 น�ำแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมความเหมาะสม
ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม พร้อมแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
		
2.4 จากนั้ น น� ำ ผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะและค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาใช้เป็นข้อค�ำถาม
ในแบบสอบถาม [3]
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		
3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความแม่นย�ำของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการจะวัด
สามารถบอกถึงสภาพที่แท้จริงของตัวแปรที่ศึกษา โดยผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของค�ำถามในแต่ละข้อ จากนั้นน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อด�ำเนินการต่อไป
		
3.2 การหาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กอ่ นนำ� ไปเก็บข้อมูล
จริง (Try Out) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่เหมาะสมในการน�ำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจริง โดยท�ำการทดลองกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันจากหมูบ่ า้ นพะเนินตัง้ อยูใ่ นตำ� บลแหลมผักเบีย้ อำ� เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาหาค่าความเชื่อมั่นของข้อค�ำถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.809
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		
4.1 วิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามนี้ผู้ศึกษาวิจัยท�ำการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนในชุมชนกลุ่ม
เป้าหมายแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
		
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม สร้างแบบปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ จ�ำนวน 9 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยบ้านพุน�้ำร้อน สถานภาพ
ในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากน�้ำพุร้อน ลักษณะเป็นค�ำถามแบบปลายปิด
		
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
		
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
		
ลักษณะค�ำถามตอนที่ 2-3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
		
ตอนที่ 4 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไปเพื่ อ พั ฒ นาการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ สร้างแบบค�ำถามปลายเปิด
		
4.2 วิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้ ผู้ศึกษาวิจัยก�ำหนดขอบเขตและประเด็นค�ำถาม
โดยยึดวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ กรอบแนวคิด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นที่จะสัมภาษณ์ต่อประชาชนในชุมชน
กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามสัมภาษณ์ 2) การมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไป เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูศ้ กึ ษาวิจยั จะนำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม นำ� มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ทีส่ ามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ส�ำหรับตัวแปรอิสระที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
ใช้สถิติ T-test (T-test for statistical analysis) ส่วนตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มย่อยขึ้นไป ใช้สถิติผันแปรทางเดียว
(One-way Analysis of Variance : One way ANONA)
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3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ รายคูจ่ ากความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
และปัจจัยสนับสนุนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้วิธีทดสอบรายคู่โดยใช้เชฟเฟ่ (Sheffe) ในการทดสอบ
สมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ศึกษาวิจัยจะน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารการจัดการ
ศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำร้อน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารการจัดการศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำร้อน ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได้อย่างยั่งยืน และบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก�ำหนดไว้ [4]
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน
ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ระดับ
ล�ำดับ
ความคิดเห็น ที่

X

S.D.

3.41

.58

มาก

1

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 3.39

.62

ปานกลาง

3

3. ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของน�้ำพุร้อนสาธารณะ

3.41

.59

มาก

2

4. แรงจูงใจในการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

3.06

.66

ปานกลาง

4

3.32

.57

ปานกลาง

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ ย อยู ่ ใ นล� ำ ดั บ แรก ได้ แ ก่ ด้ า นการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี ร ะดั บ ความ
คิ ด เห็ น อยู ่ ในระดับมาก ( Χ = 3.41, S.D. = 0.58) รองลงมา ด้ า นความตระหนั ก เกี่ ยวกั บ คุ ณ ค่ า ของน�้ ำ พุ ร ้ อน
สาธารณะ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.41, S.D. = 0.59) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( Χ = 3.39, S.D. = 0.62)
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ส่วนความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านแรงจูงใจ ในการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.06, S.D. = 0.66) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมและรายด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ระดับ
ล�ำดับ
ความคิดเห็น ที่

X

S.D.

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน

3.37

.61

ปานกลาง

2

2. การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการวางแผน

3.45

.53

มาก

1

3. การมีส่วนร่วมในการประสานงาน

2.80

.77

ปานกลาง

5

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

3.28

.61

ปานกลาง

4

5. การมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

3.29

.39

ปานกลาง

3

3.24

.52

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยรวม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24, S.D = .52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการวางแผนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.45,
S.D. = 0.53) รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.37,
S.D. = 0.61) และด้านมีการมีสว่ นร่วมในการท�ำนุบำ� รุงและปรับปรุงแก้ไขปัญหา มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
( Χ = 3.29, S.D. = 0.39) ส่วนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงาน มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 2.80, S.D. = 0.77) ตามล�ำดับ
การทดสอบสมมุติฐาน
ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่
ส่วนร่วมอยูใ่ นระดับน้อย ส่วนตัวแปร เพศ และการใช้ประโยชน์จากนำ�้ พุรอ้ นต่างกัน ไม่แตกต่างกันทัง้ ในรายด้านและ
โดยรวม ส่วนประชาชนมีสว่ นร่วมต่อการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่
ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ส่วนตัวแปร อายุ สถานภาพในชุมชน ระดับการศึกษาต่างกัน อาชีพต่างกัน โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการประสานงานแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส�ำหรับประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนใหญ่สว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนตัวแปร จำ� นวนสมาชิกในครอบครัวและรายได้ในครอบครัวต่างกัน โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการประสานงาน การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสำ� คัญใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญโดยพิจารณาจากหลักภารกิจ ความรับผิดชอบในเชิงการบริหาร นโยบาย แผนงาน โครงการของผู้ที่มี
ความเกีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศกึ ษานำ�้ พุรอ้ น อำ� เภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริหารการจัดการศูนย์
อาบนำ�้ แร่พนุ ำ�้ ร้อน ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเทีย่ ว โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดเกณฑ์ของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ โดยการเลือก
แบบเจาะจง อย่างละ 4 คน รวมจ�ำนวน 12 คน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ดังประเด็นต่อไปนี้
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของชุ ม ชนในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ: ศึ ก ษากรณี น�้ ำ พุ ร ้ อ น
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
1. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุปได้
ว่าส่วนใหญ่ ในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน ด้านข้อมูลสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานภาครัฐจะด�ำเนินการท�ำแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ แผนที่ หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
2. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้ว่า ด้านการจัดระบบคมนาคม จากการสอบถามสรุปได้ว่า ในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน
ด้านการระบบคมนาคม โดยหน่วยงานภาครัฐมีสว่ นร่วมในการประชุม วางแผน ในการปรับปรุงถนนบริเวณ นำ�้ พุรอ้ น
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
3. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้ว่า ด้านที่พัก การบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน เพื่อขอรับ
งบพัฒนาจากจังหวัดในการส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ น�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
4. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้วา่ มีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนในการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารร่วมกับชุมชน และได้มกี ารประชาสัมพันธ์อาหาร
ที่ขึ้นชื่อของชุมชน เช่น การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าที่ขึ้นชื่อของชุมชน ส่วนผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เพราะยัง
มีข้อจ�ำกัดในด้านข้อตกลงต่างๆ ของคนชุมชน จึงท�ำให้ไม่มีสินค้าที่หลากหลายหรือแปลกใหม่
5. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้ว่า ด้านการจัดการสินค้าที่ระลึก ผู้บริหารการจัดการศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำร้อน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว
ได้มีการเสนอแนะหรือแนะน�ำ ให้มีการส่งเสริมการจัดท�ำของที่ระลึกให้แก่ชุมชน และเชิญชวนให้คนในชุมชน
น�ำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ระลึกมาแสดงหรือจ�ำหน่วยในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์
6. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุปได้ว่า
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมี
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
7. การมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก รในการวางแผนและด� ำ เนิ น การตามแผนร่ ว มกั บ ชุ ม ชน จากการสอบถาม
สรุปได้ว่า การวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน ด้านความปลอดภัย มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
ในการจัดการความปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเที่ยว และได้ประสานงานในด้านต่างๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
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การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาน�้ำพุร้อน
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 ด้าน โดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และการใช้ประโยชน์
จากน�้ำพุร้อน ไม่แตกต่างกันทั้งในรายด้านและโดยรวม ส�ำหรับตัวแปร อายุต่างกัน ระดับการศึกษา และอาชีพ
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยบ้านพุน�้ำร้อน สถานภาพในชุมชน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเล
บัวแดงในเขตเทศบาลต�ำบลเชียงแหว อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อ
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ทะเลบัวแดงส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วมอยูใ่ นระดับต�ำ่ และตัวแปร อาชีพ รายได้ ระยะทางไปยังทะเล
บัวแดง สถานภาพในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การใช้ประโยชน์จาก ทะเลบัวแดง ความรูเ้ กีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ และความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าขอแหล่งนํ้าสาธารณะทะเลบัวแดง มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง แตกต่างอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ส�ำหรับตัวแปรเพศ อายุ ระดับ การศึกษา จ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาอาศัยในชุมชน และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ มีผลต่อการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนต่อการท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ต่อ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดง
2. ระดับปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา ด้านความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของน�้ำพุร้อนสาธารณะ และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ส่วนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ
ในการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพตามล�ำดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [6] ศึกษาเรือ่ ง การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความส�ำคัญ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7]
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลวังชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
การร่วมตัดสินใจใน โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
3. ปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ผ่านสื่อมวลชน ยังน้อยเกินไป อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังขาดการมี
ส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการเพิ่มสินค้าพื้นบ้านหรือของที่ลึกเฉพาะหมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น
และขาดงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการท�ำกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพจึงท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาคือ ควรเพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการท่องเทีย่ วเชิง
ส่งเสริมสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้
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ความเข้าใจแก่ประชาชน ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพไปยังชุมชนต่างๆ และหน่วยงาน
ราชการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในตำ� บล
ศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และ 2) สร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ น้ แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในตำ� บลศาลา
ลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
การแปรรูปสับปะรด จ�ำนวน 9 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า (1) ด้านศักยภาพ พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
ความถนัดของตนเอง ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้รับการอบรมด้านผลิต และ (2) ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า
สับปะรดปลูกเพือ่ ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่จะพบว่ามีบางกลุม่ ทีม่ กี ารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย 2) ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่
สร้างสูต่ น้ แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในตำ� บลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็น “ขนมปัน้ สิบ
ไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้ (1) ด้านวัตถุดิบ มีอยู่ในชุมชน
เป็นการลดต้นทุนในการผลิต (2) ด้านการผลิตเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัย (3)
ด้านการบริหารจัดการองค์การ ยึดหลักการมีสว่ นร่วม รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และ(4) ด้านการตลาดและบริการหลัง
การขาย แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภคตลอดจนต้องหมัน่ ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานและ
ควรแสวงหาตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาต้นแบบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สับปะรด
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Abstract
The research on the development of prototype of pineapple community product standard from pineapples at Salalai
Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province aimed to: 1) study the development of the prototype of
community product standard from pineapple in Salalai Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, and
2) create the products from pineapples to become the prototype of community product standard at Salalai Subdistrict,
Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province. The qualitative research methodology was applied in this
study by collecting the data from 9 key informants, purposive sampling, the entrepreneurs of pineapple processing
community enterprises. The tools used in the research was an in-depth interview form. The data were analyzed by
using descriptive analysis.
The research results were as follows: 1) The study of development of prototype of community product
standard at Salalai Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, revealed that: (1) In the aspect
of potential on development of prototype of community product standard, the local raw materials were used in
manufacturing most products, the entrepreneurs producing the products according to their own mastery, the product
still without outstanding design and standard, and without training on production, and (2) In the aspect of problems
and obstacles in development of prototype of community product standard, it was found that, in Salalai Subdistrict,
Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, people in the community formerly grew pineapples mostly
for the industrial manufacturers and some groups processed pineapple products such as making pineapple paste and
pineapple filling cheesecake, etc., resulting in the lack of variety of products and not meeting the customers’ needs.
2) Ccreate the products from pineapples to become the prototype of community product “ Pineapple Cake Sip Pastry”
The guidelines for developing the prototype of community product standard from pineapples at Salalai Sub-district,
Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province were as follows: 1) Raw materials available in the community
resulted in positive cost reduction, 2) In the production aspect, the division of labor among members was employed
according to their ability, focusing on standard production processes with clean, convenient, and safe orientation,
and people in the community accepting new things coming into the community, 3) In the organization management
aspect, the principle of participation should be implemented because working in group contributed the acceptance of
other people’s opinions, and 4) In the marketing and aftersales service aspect, there should be introduction of new
products to consumers as well as regularly measures for keeping product quality and standards, and seeking the places
for displaying and selling the products among the governmental, private, and public sectors.
Keywords: pototype development, cmmunity product standard, pneapples
บทน�ำ

ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนหรือทีผ่ า่ นมาเรียกว่าหนึง่ ตำ� บลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ำ� เนิด
มาจากชุมชน โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
นั้นๆ เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชน ประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือ
การสร้างศักยภาพทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยชุมชนต้องปรับเปลีย่ นตนเอง ยกระดับจากฐานะ
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ผู้ผลิตสินค้าขึ้นมาเหมือนเป็นบริษัทย่อยๆ ครบวงจรทั้งการบริหารจัดการ ดูแลระบบการเงิน และระบบบัญชีควบคุม
การผลิตให้ได้ มาตรฐาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีความคล่องตัวในการติดต่อตลาดได้ด้วยตัวเองได้
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดท�ำ “โครงการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงระดับ
คุ ณ ภาพให้ เ ข้ า สู ่ ม าตรฐานระดั บ ประเทศและระดั บ สากล อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การขานรั บ นโยบายส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาล
ตามโครงการหนึ่ ง ต� ำ บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาความยากจนของชุ ม ชน สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ พั ฒ นา
ชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองได้ โดยมุ ่ ง ให้ ค วามส�ำ คั ญ ของการน� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ น
ท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นมีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ โครงการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นโครงการที่สนับสนุนในด้านการก�ำหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค
ซึ่งเป็นมิติของการเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ [1]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,357.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,973,512.50 ไร่ เป็นพื้นที่
การเกษตรร้อยละ 43.3 ป่าสงวนร้อยละ 45.8 แต่ในปัจจุบันสภาพป่าก�ำลังเสื่อมโทรม เพราะถูกบุกรุกท�ำลายเป็นอัน
มาก จึงเหลือป่าน้อยกว่าเดิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพดินที่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกพืชไร่มากที่สุด รองลงมา
เป็นการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่ท�ำนา ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรตามล�ำดับ แต่เนื่องจากลักษณะ
ภูมศิ าสตร์ทตี่ งั้ ของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์มคี วามยาวมากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของจังหวัด จึงมีความแตกต่างในเรือ่ งอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ คือ ตัง้ แต่อำ� เภอหัวหินถึงอำ� เภอกุยบุรจี ะมีปริมาณนำ�้ ฝนและความชืน้ น้อยกว่าเขตอำ� เภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
ถึงอ�ำเภอบางสะพานน้อย จึงมีความแตกต่างในชนิดพืชที่ปลูก ดังค�ำกล่าวที่ว่า “สายเหนือพืชไร่ สายใต้ไม้ผล” จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ท�ำการเกษตร 1,847,252 ไร่ จ�ำนวนเกษตรกร 48,369 ครัวเรือน มีพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ คือ
สับปะรดและมะพร้าว และพืชอื่นๆ [2]
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ ออกส�ำคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและ
นำ�้ สับปะรด โดยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสามร้อยยอดเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ ปี ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกสับปะรด
และเป็นแหล่งที่รวมเกษตรกรชาวไร่สับปะรดไว้ด้วยกัน โดยสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอดเป็นศูนย์กลางที่
ช่วยในการรวมตัวของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดและรวมผลิตผลของสับปะรด โดยสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อย
ยอดมีส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่สับปะรดในเขตพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่
อย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก�ำลังประสบปัญหาการแข่งขันด้านคุณภาพ และการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนเป็นอย่างมากต้องด�ำเนินการแปรรูปอาหารจากสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยท�ำวิจัย
เรือ่ ง การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในอ�ำเภอศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ ให้หน่วยงาน
หรือผูน้ ำ� กลุม่ วิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปอาหารจากสับปะรดน�ำไปเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ให้เป็น
ทีย่ อมรับ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูผ้ ลิตในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และให้เกิดนวัตกรรมในการผลิตที่ได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขอบเขตการวิจัย
ดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ วิสาหกิจ
ชุมชนในอ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชน
ได้แก่ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก หรือสมาชิกซึ่งประธานได้รับมอบหมายให้เป็นข้อมูลแก่ผู้วิจัย จ�ำนวน 9 คน
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยจะท�ำการศึกษาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั กำ� หนดกรอบการด�ำเนินการสัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูลโดยสังเกตและการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง เพือ่ ศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในตำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นจากการปฏิบตั กิ าร สัมภาษณ์ และสังเกต ตามกระบวนการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมและการสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการดังนี้ 1) ส่งหนังสือขออนุญาตจากสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพือ่ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ประสานงานองค์กรบริหารส่วนตำ� บลศาลาลัย อำ� เภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 3) ด�ำเนินการตามกระบวนการวิจัยที่
กำ� หนดไว้ในแผนการด�ำเนินการโครงการวิจยั ปัจจัยการพัฒนาผูน้ ำ� วิสาหกิจชุมชนด้านอาหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 4) ศึกษา
การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากสับปะรดในตำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
5) สร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6) เสนอแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักการส�ำคัญดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้ด�ำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ก�ำหนดขอบเขตและประเด็นค�ำถาม โดยยึดตามวัตถุประสงค์ นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและกรอบแนวคิด ตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ทจี่ ะสัมภาษณ์ พร้อมทัง้ ยืนยันวัน เวลา สถานที่ ก่อนการสัมภาษณ์ลว่ งหน้า 2) เข้าสูส่ ถานทีน่ ดั หมาย
แนะน�ำตนเอง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี อ่ นเริม่ ต้นสัมภาษณ์ 3) ชีแ้ จงจุดมุง่ หมาย การเก็บความลับ พร้อมทัง้ ขออนุญาต
บันทึกการสัมภาษณ์และเจาะลึกในประเด็นที่จะสัมภาษณ์ 4) เริ่มต้นการสัมภาษณ์ และเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการ
ทราบข้อมูลในรายละเอียดจากคำ� ถามแรกไปถึงคำ� ถามสุดท้าย โดยสร้างบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลายให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ของการสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็นที่สัมภาษณ์ 5) ปิดการสนทนา โดยสรุปความเห็นและ
สอบถามประเด็นที่อยากจะทราบเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นเป็นค�ำถามปิดท้ายการสัมภาษณ์
6) การสิ้นสุดการสัมภาษณ์ โดยการกล่าวขอบคุณในคุณค่าของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และการเสียสละเวลา
อันมีค่าเพื่อผลการศึกษาที่จะเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
2. นำ� ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การลดทอน
ข้อมูล (data reduction) ผูว้ จิ ยั ได้เรียบเรียงข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา เอกสาร บทสรุปทีไ่ ด้วเิ คราะห์จากการบันทึกเสียงทีไ่ ด้
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และผูเ้ ชีย่ วชาญการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากสับปะรดในตำ� บลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยทำ� การลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเด็นทีเ่ หมาะสม
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ ้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และหา
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ น้ แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
2) การจัดระเบียบข้อมูล (data display) ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากการลดทอนข้อมูลแล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยจำ� แนก
ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) การหาข้อสรุปและการตีความ (conclusion interpretation) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า
โดยพิจารณาความสอดคล้องและความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล แล้วมาหาข้อสรุป และตีความ
ในรูปแบบการพรรณนาตามกรอบแนวคิดที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันราคาสับปะรดตกต�่ำเป็นอย่างมาก
ประมาณกิโลกรัมละ 2 - 3 บาทเท่านัน้ สร้างความเดือดร้อนให้กบั กลุม่ ผูป้ ลูกสับปะรดและสับปะรดล้นตลาด มีหลายภาค
ส่วนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือแต่กไ็ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ต่อมาจึงมีการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มโดยจัดท�ำเป็นโครงการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นชุมชน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยขอน�ำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 1) ด้าน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น โดยผลิต
ผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่
ได้รับการอบรมด้านผลิต สินค้าไม่มีรูปแบบที่หลากหลาย 2) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า เดิมในพื้นที่ต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูก
สับปะรดเพื่อน�ำส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ามีบางกลุ่มที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากปัญหาสับปะรดล้นชุมชนและส่วนใหญ่สบั ปะรดปลูกเพือ่ ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและพบว่ามี บางกลุม่
ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่
หลากหลาย จึงเกิดการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” ซึ่งสามารถสร้างรายได้
เพิม่ ให้แก่สมาชิกและส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้ ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสูต่ น้ แบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน “ขนมปัน้ สิบไส้สบั ปะรดกวน” ประกอบด้วย 1) ขัน้ ตอนการผลิต การทำ� ขนมปัน้ สิบไส้สบั ปะรดกวน
อัตราส่วนส�ำหรับ 14 กระปุก/ แป้ง 1 กิโลกรัม ส่วนผสม ประกอบด้วย 1) แป้งสาลีเอนกประสงค์ (ตราว่าว) 1 กิโลกรัม
2) เกลือป่น ½ ช้อนชา 3) น�้ำมันพืช 400 กรัม 4) น�้ำมันส�ำหรับทอด

ภาพที่ 1 แสดงกรรมวิธีการผสมแป้งท�ำขนมปั้นสิบ
ขั้นตอนที่ 1 การผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ เกลือ และน�้ำมันพืชในอ่างผสม ขั้นตอนที่ 2 การนวดแป้งจนเข้า
กันดีแล้วก็พักแป้งไว้สัก 15-20 นาที ขั้นตอนที่ 3 การแบ่งแป้งออกมาปั้นเป็นก้อนเล็กกลม นวดแป้งรีดแป้งให้เป็น
แผ่นกลมแบนและบาง ใส่ไส้พอประมาณลงไปตรงกลางแผ่นแป้ง พับขอบแป้งให้ปลายติดกันทั้งสองข้างใช้นิ้วค่อย ๆ
บีบปลายแผ่นแป้งประกบ จับจีบให้สวยงาม

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการแบ่งแป้งออกเป็นก้อนและพับขอบแป้งจับจีบให้สวยงาม
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ขั้นตอนที่ 4 ตั้งกระทะใส่น�้ำมันลงไปใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อน น�ำปั้นสิบไส้สับปะรดลงทอดในน�้ำมันร้อน
ปานกลาง คนตลอดเป็นระยะ ๆ ระวังไหม้

ภาพที่ 3 แสดงถึงการน�ำแป้งปั้นสิบไส้สับปะรดลงไปทอดในน�้ำมันให้สุก
ขั้นตอนที่ 5 ทอดจนเหลืองสุก ตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นแล้วเคลือบคาราเมลที่ได้ท�ำในขั้นแรก และขั้นตอนที่ 6
บรรจุขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวนลงบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 4 แสดงถึงการน�ำแป้งปั้นสิบที่ทอดสุกและมาเคลือบคาราเมล ผึ่งให้แล้วน�ำไปบรรจุลงในกระปุก
ติดสติกเกอร์ให้สวยงามพร้อมจัดจ�ำหน่าย
ผูว้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์และสังเคราะห์แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ด้านวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นการลดต้นทุนในการผลิต 2) ด้านการผลิต สมาชิก
มีการแบ่งงานกันท�ำและให้ท�ำตามความถนัด ควรเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัย
และคนในชุมชนมีการยอมรับสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชุมชน 3) ด้านการบริหารจัดการองค์การ ยึดหลักการมีส่วนร่วม
เนือ่ งจากการรวมกลุม่ ท�ำให้มกี ารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และ 4) ด้านการตลาดและบริการหลังการขาย แนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและควรแสวงหา
ตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีประเด็นที่จะน�ำมาสรุปผลการวิจัย ดังนี้
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ด้านศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น โดยผลิตผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้รับการอบรมด้านการผลิต และ 2) ด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน พบว่า เดิมในพืน้ ทีต่ ำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสับปะรดเพื่อน�ำส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ามีบางกลุ่มที่มี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงท�ำให้มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายและไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากปัญหาสับปะรดล้นชุมชนและต้องการสร้างรายได้เพิ่มจึงเกิดการรวม
กลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
สับปะรดในตำ� บลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ดังนี้ 1) วัตถุดบิ มีอยูใ่ นชุมชน เป็นการลดต้นทุน
ในการผลิตเชิงบวก 2) ด้านการผลิต สมาชิกมีการแบ่งงานกันท�ำและให้ทำ� ตามความถนัด ควรเน้นกระบวนการผลิตทีไ่ ด้
มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัยและคนในชุมชนมีการยอมรับสิง่ แปลกใหม่ทเี่ ข้ามาในชุมชน 3) ด้านการบริหาร
จัดการองค์การ ยึดหลักการมีสว่ นร่วมเนือ่ งจากการรวมกลุม่ ท�ำให้มกี ารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ 4) ด้านการตลาด
และบริการหลังการขาย แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภคตลอดจนต้องหมัน่ ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐานและควรแสวงหาตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั บ ปะรดสู ่ ต ้ น แบบมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในต� ำ บลศาลาลั ย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ด้านศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า
สินค้าส่วนใหญ่ใช้วตั ถุดบิ ภายในท้องถิน่ โดยผลิตผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ไม่มีความโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้รับการอบรมด้านผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมาพร
พวงประยงค์ [3] ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยสำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยการท�ำแผนวิสาหกิจ
ชุมชน การบริหารจัดการกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ด้านการเข้าหาแหล่งเงินทุน การบริหารการตลาด การสร้างความแตกต่าง
และเอกลักษณ์ของสินค้า และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ และ 2) ด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน พบว่า เดิมในพืน้ ทีต่ ำ� บลศาลาลัย อำ� เภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสับปะรดเพื่อน�ำส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ามีบางกลุ่มที่มี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เช่น ท�ำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงท�ำให้มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายและไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับนวพร ประสมทอง [4] ศึกษาปัญหา
การจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในปัจจุบนั มี ดังนี้ 1) ผูม้ าขอจัดตัง้ ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่
ต้องท�ำความเข้าใจว่าการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องเงิน แต่เน้นความร่วมมือมากกว่า 2)
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วัตถุประสงค์ของการขอตัง้ กลุม่ ส่วนใหญ่ เน้นในเรือ่ งการกูเ้ งิน เจ้าหน้าทีต่ อ้ งอธิบายว่าธนาคารจะสนับสนุนเงินกู้ ก็ตอ่
เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดี 3) กลุ่มไม่มีความเข้มแข็งในการด�ำเนินงาน จึงควรสนับสนุน
การศึกษา ดูงานในกลุ่มที่ประสบความส�ำเร็จโดยเลือกกลุ่มที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา
4) มีบุคคลเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยจ้างสมาชิกมาท�ำงานในกลุ่ม แก้ปัญหาโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการลงหุ้น
ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากปัญหาสับปะรดล้นชุมชนและต้องการสร้างรายได้เพิ่มจึงเกิดการรวม
กลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทางการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
สับปะรดในต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 1) ด้านวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นการลด
ต้นทุนในการผลิต 2) ด้านการผลิต สมาชิกมีการแบ่งงานกันทำ� และให้ทำ� ตามความถนัด ควรเน้นกระบวนการผลิตทีไ่ ด้
มาตรฐาน สะอาด สะดวกและปลอดภัยและคนในชุมชนมีการยอมรับสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชุมชน 3) ด้านการบริหาร
จัดการองค์การ ยึดหลักการมีส่วนร่วมเนื่องจากการรวมกลุ่มท�ำให้มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ 4) ด้าน
การตลาดและบริการหลังการขาย แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานและควรแสวงหาตลาดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์ [5] ที่ว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ ผู้น�ำ
สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ การให้ความรู้ ความมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาไทยจนสินค้าได้รบั รองมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับจากลูกค้า การพัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะในการทำ� งานของสมาชิก ตลอดจนมีความสามารถ ถ่ายทอด
ให้ผอู้ นื่ ได้ ทำ� ให้มสี มาชิกมีรายได้เพิม่ ขึน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้ การสร้าง
พิพิธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ�ำถิ่น และยังสอดคล้องกับ ปิยะดา พิศาลบุตร [6] ที่ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าตามความคิดเห็นของประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ด้านการด�ำเนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านการ
จัดการการเรียนรู้ ข้อมูลและการพัฒนาสมาชิก ด้านการจัดการการตลาด และด้านการบริหารงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน นอกจากนีย้ งั มีสอดคล้องกับงานวิจยั แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนของสัญญา เคณาภูมิ [7]
มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม พบว่าแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม เพือ่ ให้มปี ระสิทธิผลทีด่ ขี นึ้ นัน้ ประกอบด้วย 1) แนวทางกลยุทธ์เชิงรุก
โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2) แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนา โดยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเชิงบูรณาการ 3) แนวทางกลยุทธ์เชิงตัง้ รับ
โดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน และยกระดับมาตรฐานการผลิต และ 4) แนวทางกลยุทธ์ เชิงพลิกแพลง
โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบวัด ตรวจสอบคุณภาพและสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนของแบบวั ด สมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิ ช าชี พ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ยพั ฒ นาขึ้น โดยอ้างอิง ตามพระราชบัญ ญั ติ วิชาชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2540 เรื่องสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จ�ำนวน 25 ข้อ
ด้านจรรยาบรรณ จ�ำนวน 27 ข้อ และด้านกฎหมายวิชาชีพ จ�ำนวน 10 ข้อ หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
จากการค�ำนวณดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) จ�ำนวน 5 ท่าน ได้เท่ากับ 0.60-1.00
น�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ�ำนวน 155 คน วิเคราะห์ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกโดยใช้สูตร Pearson product moment correlation coefficient ได้เท่ากับ 0.94 - 0.99 หาค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้ Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ 0.99 และหาค่าเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนให้
อยู่ในรูป Percentile และ Normalized T-Score พบว่าด้านจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านกฎหมาย
วิชาชีพมีค่า T20-T67, T27-T57 และT30-T56 ตามล�ำดับ สรุปได้ว่าแบบวัดมีคุณภาพสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของผู้เรียนตามที่หลักสูตร
ก�ำหนดไว้ พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและจัดท�ำแบบวัดฯ เป็นมาตรฐานกลางส�ำหรับทุกสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ: แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
The purposes of this research were to develop measurement, examined quality, identifying normal criteria and
interpretation of morality, ethics and professional law efficacy test scoring for nursing students. The researchers created
instruments based on nursing and midwifery professional statute (No. 2), 1997, the competency of professional nurses.
The 62 items test divided into 3 dimensions: characteristics of morality 25 items, ethics 27 items and professional law
10 items. Testing content validity of the scale by 5 experts investigation, the index of item objective congruence (IOC)
was of 0.60 –1.00. Methodology using multi-stage random sampling technique. Samples consisted of 155 bachelor
nursing students of Chaiyaphum Rajabhat University who studied in the first semester of the academic year 2017.
Range of discrimination index of the test was between 0.94 to 0.99.The reliability of the test analyzed by Cronbach’s
alpha coefficient were 0.99, The normal score and criteria interpretation in percentiles and normalized T-score found
that the normalized T-score of the morality was in range of T20 - T67, the ethics was in range of T27-T57, and the
professional law was in range of T30-T56 respectively. Conclusions support that the test quality was enable for
pragmatic use. The suggestion were: the details of the components should be compared with the student’s performance
as specified by the curriculum, the assessment criteria should be developed to be clear ,the construct validity was
verified by confirmatory factor analysis, and the test forms were prepared a central standard for all nursing education
institutions.
Keywords: morality, ethics and professional law efficacy, nursing students
บทน�ำ

จริยธรรมเป็นหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกับการประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามของบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ วาจาและพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยาและกฎหมาย
ของบุคคลในสังคม [1] เพื่อให้บุคคลสามารถแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องเหมาะสมและมีหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมอันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลอื่น สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันกลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่าง ๆ ได้มีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมแห่งวิชาชีพขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกฐานะแห่งวิชาชีพของตนเองให้เป็นที่
ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางและได้รว่ มกันก�ำหนดจริยธรรมในวิชาชีพขึน้ ซึง่ ถือเป็นระเบียบข้อบังคับทีส่ มาชิกทุก
คนในแต่ละวิชาชีพ ต้องยึดถือและนำ� ไปปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง [2]
วิชาชีพพยาบาลได้มกี ารก�ำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพขึน้ โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฉบับแรก เมือ่ ปี พ.ศ. 2528
และมีการปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม เทคโนโลยี การศึกษาและปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
โดยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพถือเป็นมาตรฐานความประพฤติทพี่ ยาบาลทุกคนพึงปฏิบตั โิ ดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพือ่ ให้พยาบาลปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตระหนักในคุณค่าและศักดิศ์ รี ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ
ช่วยควบคุมให้พยาบาลท�ำงานอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้ป่วยและผู้ป่วยปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้อง
รักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพและด�ำรงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพของตน [3]
บทบาทของวิชาชีพพยาบาล เป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อมี
การเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์ในกิจกรรมเพื่อ
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การรักษาโรค พยาบาลจึงถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงและยึดมั่นตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าพยาบาลส่วนใหญ่ยังถูก
ร้องเรียนเนื่องมาจากคุณภาพการบริการที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้รับบริการคาดหวังด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์การร้องเรียนในต่างประเทศ ที่พบว่า อัตราการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีอิทธิพลมาจากความผิดพลาด
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพยาบาลเป็นหลักเท่านัน้ แต่เกิดจากความบกพร่องในการสือ่ สารระหว่างผูร้ บั บริการ ญาติและ
บุคลากรทางสุขภาพ [4][5][6] ระหว่างความคาดหวังของผูร้ บั บริการและญาติกบั ระดับการได้รบั บริการทางสุขภาพและ
สอดคล้องกับการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนภายหลัง พ.ศ. 2542 สูงขึน้ เป็นเท่าตัว ซึง่ เป็น
การฟ้องร้องและปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการทางสุขภาพ ที่มีสาเหตุส่วนใหญ่มา
จากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้เกิดความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพตามมา [7] ส�ำหรับสถานการณ์
การฟ้องร้องเกีย่ วกับพฤติกรรมบริการของพยาบาลทีม่ แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ และมีความซับซ้อน ทัง้ จากหน้าหนังสือพิมพ์
สื่อออนไลน์ ตลอดจนเรื่องร้องเรียนที่ส่งมายังสภาวิชาชีพโดยเรื่องร้องเรียนที่ผู้รับบริการร้องมายังสภา การพยาบาล
จากปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2559 จ�ำแนกได้เป็น 2 ประเด็นส�ำคัญ คือ 1) ประเด็นเรื่องส่วนตัวอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 53 ได้แก่ การผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง (ความผิดที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบ
วิชาชีพ เช่น ฉ้อโกง ลักทรัพย์) ร้อยละ 47 และการผิดต่อผูร้ ว่ มงานและผูร้ ว่ มวิชาชีพ ร้อยละ 7 และ 2) ประเด็นพฤติกรรม
ในการประกอบวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 49 ได้แก่ ผิดต่อมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 22 ผิดในเรื่องพฤติกรรมบริการของ
พยาบาล ร้อยละ 18 และผิดด้วยการก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรม ร้อยละ 94 [8] ซึ่งประเด็นที่ถูกฟ้องร้องจากการกระท�ำผิด
พลาดทางเวชกรรมที่ส�ำคัญ มี 3 ประการ คือ 1) มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพฯไม่เพียงพอ
2) ไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการพยาบาล [9]ดังนัน้ การทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้เป็นพยาบาลวิชาชีพทีด่ ี มีจริยธรรม จรรยาบรรณ
และยึดมั่นในกฎหมายวิชาชีพ ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาลเพื่อให้เกิดการซึมซับตั้งแต่เริ่มต้นของ
การก้าวเข้าสู่วิชาชีพและเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มี
วัตถุประสงค์ ที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและ
ปกป้องสิทธิของผูร้ บั บริการ มีความสำ� นึกและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไป มีการจัดให้นกั ศึกษาพยาบาลได้หมุนเวียนฝึกปฏิบตั งิ านตามแหล่งฝึกทัง้ ในโรงพยาบาลและใน
ชุมชนต่าง ๆ ซึง่ มีความจําเป็นอย่างยิง่ ทีน่ กั ศึกษาพยาบาลจะต้องเป็นผูท้ มี่ จี ริยธรรม จรรยาบรรณและสามารถปฏิบตั งิ าน
ภายใต้ระเบียบวินยั และกฎหมายวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเพือ่ เป็นเครือ่ งชีน้ ำ� ทางในการด�ำรงชีวติ และน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จ
ของการประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังนั้น การหาแนวทาง วิธีการ เครื่องมือหรือแบบวัดที่มีคุณภาพและสามารถน�ำมา
ใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การสร้างแบบวัดด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด ในต่างประเทศที่อาจไม่สอดคล้องกับ
บริบทในการน�ำมาใช้ศกึ ษาในประเทศไทย ส�ำหรับเครือ่ งมือหรือแบบวัดทีใ่ ช้ในการประเมินด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือหรือแบบวัดที่ใช้ส�ำหรับในสถานการณ์เฉพาะ
เจาะจงและยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น แบบวัดสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช [10] แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมส�ำหรับบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [11] และแบบวัดคุณธรรม
จริยธรรมส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล [12] แต่ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับแบบวัดสมรรถนะที่ครอบคลุมด้านจริยธรรม
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จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพในนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านนี้ขึ้นโดยมี
องค์ ป ระกอบที่ ค รอบคลุ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2540
เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ [13] เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านความเที่ยงตรง ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
และค่าความเชื่อมั่น รวมถึงการสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์ การแปลความหมายคะแนนของแบบวัด ซึ่งสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการประเมิน การติดตาม การเฝ้าระวัง การก�ำหนดนโยบายและการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนา
จริยธรรม จรรยาบรรณและการยึดมั่นในกฎหมายวิชาชีพให้กับนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
3. เพือ่ สร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ 3) ด้านกฎหมายวิชาชีพ [13]
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 259 คน [14]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพิจารณาความหมายและความเข้าใจของภาษาในการตอบข้อค�ำถาม คือ นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ�ำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มี
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในระดับสูง ปานกลางและต�่ำ) ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดฯ เป็นรายข้อโดยการหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเพื่อคัดเลือก
และปรับปรุงข้อค�ำถาม คือ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ�ำนวน 40 คน
(ชั้นปีละ 10 คน) ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดในด้านความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ รวมถึง
การสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คือ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ชนั้ ปีที่ 1- 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Determining Sample From a
Given Population [15] ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 155 คน ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนตํ่าสุด
ที่ยอมรับว่าเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนของประชากร ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi stage sampling)
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4. การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้พทิ กั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างโดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสิทธิของ
การเป็นกลุ่มตัวอย่างและชี้แจงว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยเมื่อใดก็ได้ การยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับและผลการวิจัยจะน�ำเสนอในภาพรวม แล้วจึงให้
กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบวัดฯ สร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของ
แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ สำ� หรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การด�ำเนินการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ มีดังนี้
		
1. การก�ำหนดจุดมุง่ หมายในการพัฒนาแบบวัด คือ เพือ่ พัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
1) ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) ด้านกฎหมายวิชาชีพ [13]
		
2. ศึกษานิยาม ทฤษฎีและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ วิเคราะห์ความหมายและพฤติกรรมของผูท้ มี่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ทางด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ รวมทั้งวิธีการสร้างแบบวัดที่มีคุณภาพ
		
3. สร้างนิยามเชิงปฏิบัติการของสมรรถนะด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ การพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพ [13]
		
4. สร้างผังการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
รวม 62 ข้อ
		
5. สร้างข้อค�ำถามให้สอดคล้องกับการวัดสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน รูปแบบของข้อค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ในการสร้างแบบวัดสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้านนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเป็นพฤติกรรมทางบวก
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
			 1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับต�่ำมาก
			 2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับต�่ำ
			 3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง
			 4 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูง
			 5 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูงมาก
		
6. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพยาบาล จ�ำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 2 ท่าน พิจารณาความตรงตามเนื้อหา
(content validity) ของแบบวัด โดยการพิจารณาความสอดคล้องของข้อค�ำถามแต่ละข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Congruence: IOC) ผู้วิจัยน�ำผลการพิจารณาความสอดคล้องดังกล่าวมาค�ำนวณ
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับแก้ข้อค�ำถามจากผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2 การหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ มีดังนี้
		
7. น�ำแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพที่ปรับแล้วไปทดลองใช้ ครั้งที่
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1 กับ กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในระดับสูง ปานกลางและต�่ำ) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจด้านภาษาในแต่ละข้อค�ำถาม
		
8. น� ำ แบบวั ด สมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิ ช าชี พ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ค ่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (IOC) จ�ำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 40 คน (ชั้นปีละ 10 คน)ได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก เพื่อวิเคราะห์ข้อค�ำถามเป็นรายข้อในด้านค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)
เพื่อคัดเลือกข้อค�ำถามที่ดี คือ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
		
9.น�ำแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
จ�ำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 155 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.994
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ มีดังนี้
		
10. นำ� แบบวัดทีไ่ ด้จากการทดลองใช้ ครัง้ ที่ 3 มาสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ของแบบวัด ให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนทีปกติ
		
11. น�ำแบบวัดที่ได้จัดท�ำค�ำชี้แจงและจัดพิมพ์เป็นแบบวัดฉบับที่สมบูรณ์
ซึ่งขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยการพัฒนาและหาคุณภาพของแบบวัดฯ การสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
แสดงรายละเอียด ดังรูปภาพที่ 1
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ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
การพัฒนาแบบวัดฯ

ศึกษานิยาม ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
เขียนนิยามของพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
การพัฒนาแบบวัดจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
น�ำแบบวัดฯ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน

ขั้นตอนที่ 2
การหาคุณภาพ
ของแบบวัด

ปรับปรุง

การทดสอบครั้งที่ 1 กับนักศึกษา 12 คน
(ชั้นปีละ 3 คน เพื่อพิจารณาความหมายและความเข้าใจของภาษา)

ทดสอบครั้งที่ 2 กับนักศึกษา จ�ำนวน 40 คน
เพื่อหาคุณภาพรายข้อ คือ ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก แบบวัดทั้งฉบับ

ขั้นตอนที่ 3
การสร้างเกณฑ์ปกติ

น�ำคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งที่ 3 มาสร้างเกณฑ์ปกติ
และเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
จากนั้นพิมพ์รูปเล่มฉบับสมบูรณ์

รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 132-143 (2019)
Vol.9 No.2

139

ผลการวิจัย
แบบวัดฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถน�ำไปใช้ในการวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลได้ โดยผลการวิจัยที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้
1. ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ จากการค�ำนวณ
ดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ข้อค�ำถามในแบบวัดมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00
2. การวิเคราะห์ข้อค�ำถาม พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ทุกข้อ โดยมีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.943-0.992 แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
		
2.1 ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จ�ำนวน 25 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.963 - 0.992 (จ�ำแนก
เป็น 11 ประเด็น คือ ความรับผิดชอบ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.993 ความซื่อสัตย์ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.976 ความมีเหตุผล
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.975 ความกตัญญูกตเวที มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.978 การรักษาระเบียบวินัย มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.979
ความเสียสละ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.990 ความสามัคคี มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.979 การประหยัด มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.983
ความยุติธรรม มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.992 ความอุตสาหะ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.980 ความเมตตา-กรุณา มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
0.988)
		
2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ จำ� นวน 27 ข้อ มีคา่ อำ� นาจจำ� แนกอยูร่ ะหว่าง 0.964 - 0.983 (จำ� แนกเป็น 5 ประเด็น
คือ จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.984 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อ
สังคมและประเทศชาติ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.980 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อวิชาชีพ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.966
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.964 และจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาลต่อตนเอง มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.973
		
2.3 ด้านกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.943 - 0.968
(จ�ำแนกเป็น 2 ประเด็น คือ กฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีคา่ อำ� นาจจำ� แนก 0.943 และกฎหมายการประกอบ
วิชาชีพการผดุงครรภ์ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.968
3. มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ เท่ากับ 0.994
4. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดฯ อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนน
ทีปกติ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
		
4.1 ด้านจริยธรรม มีค่า T20 - T67 (ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ มีค่า T33-T67 ความซื่อสัตย์
มีค่า T20-T65 ความมีเหตุผล มีค่า T20-T65 ความกตัญญูกตเวที มีค่า T20-T67 การรักษาระเบียบวินัย มีค่า T34-T64
ความเสียสละ มีค่า T34-T65 ความสามัคคี มีค่า T34-T65 การประหยัด มีค่า T35-T65 ความยุติธรรม มีค่า T35-T65
ความอุตสาหะ มีค่า T33-T65 ความเมตตา-กรุณา มีค่า T26-T65)
		
4.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคา่ T27-T57 (ประกอบด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน
มีคา่ T27-T57 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคมและประเทศชาติ มีคา่ T28-T57 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
ต่อวิชาชีพ มีคา่ T29-T55 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผูร้ ว่ มวิชาชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพอืน่ มีคา่ T28-T56 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพยาบาลต่อตนเอง มีค่า T29-T56)
		
4.3 ด้านกฎหมายวิชาชีพ มีค่า T30 – T56 (ประกอบด้วย กฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
มีค่า T30-T55 และกฎหมายการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ มีค่า T30-T56)
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการสร้างแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
		
1. ผลการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ได้แบบวัดฯ จำ� นวน
62 ข้อ สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
			 1.1 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การพัฒนา แบบวัดฯ โดยการศึกษาเนื้อหาสาระจากเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรือ่ ง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะทาง
จริยธรรม 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) ด้านกฎหมายวิชาชีพ [13] แล้วนำ� แบบวัดฯ ทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและนิยามเชิงปฏิบัติการ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเป็นแบบวัดที่ใช้ได้
แสดงให้เห็นว่า แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะก่อนการพัฒนาแบบวัดฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาสาระโดยครอบคลุมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ [13]
และศึกษาวิธกี ารพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ตามนิยามศัพท์ในแต่ละด้าน
เป็นอย่างดี จึงท�ำให้ผลการประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้ หาของผูเ้ ชีย่ วชาญอยูใ่ นเกณฑ์สอดคล้องทุกข้อ ซึง่ สอดคล้อง
กับ ไพศาล วรคำ� [16] กล่าวว่า เกณฑ์ในการเลือกข้อค�ำถามนัน้ พิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามเห็น
ว่าสอดคล้องก็จะถือว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หากมีค่าต�่ำกว่า
ถือว่าใช้ไม่ได้ และสอดคล้องกับ ปิยธิดา ปัญญา [17] กล่าวว่า เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค�ำถามนัน้ ให้พจิ ารณาจากจ�ำนวน
ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นว่าข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หากต�่ำกว่า 0.60 ก็ถือว่าใช้ไม่ได้
			 1.2 การหาคุณภาพ ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อจากการหาคุณภาพแบบวัดครั้งที่ 2 พบว่า แบบวัด
สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล มีขอ้ ค�ำถามทีม่ คี า่ อ�ำนาจจ�ำแนก มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ ทีก่ ำ� หนดไว้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม มีคา่ อำ� นาจจำ� แนกอยูร่ ะหว่าง 0.9630.992 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.964-0.984 และด้านกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ มีคา่ อำ� นาจจ�ำแนก อยูร่ ะหว่าง 0.943 - 0.968 จากการหาคุณภาพแบบวัด ครัง้ ที่ 3 พบว่า แบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไว้ทุกข้อ โดยมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.943-0.992 ดังที่ ไพศาล วรค�ำ [16] ได้ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อค�ำถามไว้ว่าข้อค�ำถามที่มีคุณภาพ ต้องมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป การคัดเลือกข้อค�ำถาม
ที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 เป็นข้อค�ำถามที่มีคุณภาพ ควรคัดเลือกไว้ใช้ ถ้าค่า r เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่า
ข้อค�ำถามมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกสูง ซึ่งเป็นค่าที่ดีมากของค่า r และสอดคล้องกับ บุญใจ ศรีสถิตนรากูล [18] ได้ก�ำหนด
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกหรือ ค่า r จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 โดยปกติแล้ว ค่า r ที่ยอมรับได้มีค่าระหว่าง 0.20- 1.00 ค่า r ยิ่งเข้า
ใกล้ +1 แสดงว่าข้อค�ำถามนั้น มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกสูง เป็นข้อค�ำถามที่มีคุณภาพมากแสดงให้เห็นว่าแบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน 62 ข้อ เป็นข้อ
ค�ำถามทีม่ คี ณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ทกุ ข้อ ซึง่ ครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ
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1.3 การหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น ผลการหาคุณภาพแบบวัดครั้งที่ 3 พบว่า แบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.90 แสดงให้เห็นว่า แบบวัดที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ดังที่ ไพศาล วรค�ำ [16] กล่าวว่า
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์หรือค่าความเชื่อมั่นจะต้องมากกว่า 0.70 ขึ้นไป (r1 =0.70, r2 =0.49) แต่ส�ำหรับกรณีของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) และแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (aptitude test)
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นไม่ควรต�่ำกว่า 0.90 เพราะเป็นแบบวัด ที่ต้องการความเชื่อมั่นสูงและสอดคล้องกับ บุญใจ
ศรีสถิตนรากูร [18] กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเครือ่ งมือวิจยั หรือประเภทของเครือ่ งมือวิจยั โดยเครือ่ งมือวิจยั ทัว่ ไป ควรมีคา่ ความเทีย่ ง 0.80 ขึน้ ไป
แต่หากเป็นเครื่องมือใหม่ที่ผู้วิจัยริเริ่มพัฒนาขึ้น ควรมีค่าความเที่ยง 0.70 ขึ้นไป
2. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ สำ� หรับนักศึกษาพยาบาล ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเกณฑ์ปกติ ให้อยูใ่ นรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนทีปกติ
(Normalized T-Scores) ผลการทดสอบ พบว่า แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม มีคา่ T20 - T67 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีคา่ T27-T57 และด้านกฎหมายวิชาชีพ มีคา่ T30 – T56 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ สามารถบอกระดับสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาล ตั้งแต่ระดับต�่ำมากถึงระดับสูงมาก โดยนักศึกษาพยาบาลส่วนมากมีระดับ
สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนทีปกติ มีค่าตั้งแต่ T45 - T55
และผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การขยายคะแนนทีปกติ ของสมรรถนะในทุกด้าน เพือ่ สามารถปรับเกณฑ์ปกติให้สามารถใช้ตคี วามหมาย
ของคะแนนได้ครอบคลุมทุกคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับปิยะธิดา ปัญญา [17] กล่าวว่า การสร้างเกณฑ์ปกติและการขยาย
คะแนนทีปกติ สามารถท�ำได้โดยการแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วน�ำคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น
คะแนนทีปกติ (T) และน�ำคะแนนทีปกติที่ได้ไปเข้าสมการถดถอยเพื่อหาค่าคะแนนทีปกติที่ปรับแก้ (Tc) จากนั้น
จึงน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้แปลความหมายซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต�่ำกว่า Tc 35 แปลว่า สิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ
กับกลุ่ม อยู่ในระดับต�่ำมาก Tc35-Tc44 แปลว่า สิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบกับกลุ่ม อยู่ในระดับต�่ำ Tc45-Tc54 แปลว่า สิ่ง
ทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบกับกลุม่ อยูใ่ นระดับปานกลาง Tc55-Tc64 แปลว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบกับกลุม่ อยูใ่ นระดับสูง
และสูงกว่า Tc65 แปลว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบกับกลุม่ อยูใ่ นระดับสูงมาก ท�ำให้สามารถวัดความสามารถของบุคคล
เมือ่ เทียบกับกลุม่ โดยการสร้างเกณฑ์ปกติไว้สำ� หรับการแปลความหมายของคะแนน และสอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี
[19] กล่าวถึงการขยายคะแนนทีปกติวา่ คะแนน T ปกติ จะไม่ครอบคลุมคะแนนดิบทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด แม้จะสุม่
ตัวอย่างจำ� นวนมาก ๆ เป็นจ�ำนวนนับพัน ก็อาจจะไม่มนี กั เรียนคนใดได้คะแนนใกล้เคียงกับคะแนนเต็มหรือได้คะแนน
เข้าใกล้ 0 จึงจ�ำเป็นต้องขยายคะแนน T ปกติ ให้ครอบคลุมคะแนนสอบทุกคะแนนหรือเกือบทุกคะแนน เพือ่ ความสะดวก
ในการน�ำไปใช้และเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการท�ำเกณฑ์ปกติ (Norms) และสอดคล้องกับศิริกัญญา วงศ์ภาค�ำ [20]
กล่าวว่า การหาค่าคะแนน TC (คะแนน T ปกติ ที่ปรับแก้) เพื่อใช้สร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยอาศัยสมการพยากรณ์
พบว่า จากคะแนนสอบที่นักเรียนท�ำได้ มีค่าตั้งแต่ 5 ถึง 36 คะแนน เมื่อแปลงเป็นคะแนน TC แล้วได้ค่าอยู่ระหว่าง T32
ถึง T67 และเมื่อท�ำการขยายคะแนน TC ถ้าคะแนนผลสอบของนักเรียนเป็น 37, 38, 39, 40 สามารถปรับขยายคะแนน
TC ได้เป็น T68, T69, T71,T72 ตามล�ำดับ ท�ำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาล โดยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ประกอบด้วย การตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์อ�ำนาจจ�ำแนกโดยใช้สูตร Pearson product
moment correlation coefficient พบมีองค์ประกอบย่อย 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณและ
ด้านกฎหมายวิชาชีพ มีการตรวจสอบ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.99 และหาค่าเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนให้อยู่ในรูป
Percentile และ Normalized T-Score พบว่าด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณและด้านกฎหมายวิชาชีพ
มีค่า T20-T67,T27-T57 และ T30-T56 ตามล�ำดับ จึงนับว่าแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลที่พัฒนาในครั้งนี้มีความเหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการวัดประเมินผลเพื่อ
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มสี มรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 [13]
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำแบบประเมินไปใช้
		
1.1 ผลการวิจยั พบว่าแบบวัดฯ ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพในด้านความเทีย่ งตรง
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความเชื่อมั่น ควรมีการศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ เปรียบเทียบกับสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรก�ำหนดไว้เพื่อให้แบบวัดฯ มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น ๆ
		
1.2 ผลการวิจยั พบว่า แบบวัดฯ ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบในการหาค่าเกณฑ์ปกติและเกณฑ์
การแปลความหมายคะแนน ควรมีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถแยกแยะพฤติกรรม
ที่นักศึกษาแสดงออกได้อย่างถูกต้องและสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
		
2.2 ควรทำ� การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
ที่เป็นมาตรฐานกลางส�ำหรับทุกสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและเพื่อเป็นข้อมูลในการก�ำหนดผลการเรียนรู้
ที่เหมาะสมภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน
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บทคัดย่อ
เพือ่ ทีจ่ ะกระตุน้ ผูบ้ ริหารสามารถจัดการและควบคุมกิจกรรมและตัวผลักต้นทุนในการคำ� นวณหาต้นทุนต่อหัว
ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการ
ผลิตนักศึกษา 1 คนให้กลายเป็นบัณฑิตผ่านวิธรี ะบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมในการคำ� นวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา
แต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย
จากรายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557 – 2560 เป็นเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการสรุปผล
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ค่าใช้จา่ ยจริงตามภารกิจหลักมีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าค่าใช้จา่ ยตามยุทธศาสตร์ ขณะที่
ต้นทุนรวมของนักศึกษา 1 คน รวมสูงสุดเกิดขึ้นที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รองลงมาคือสาขาวิชาการบัญชี และต้นทุน
รวมต�่ำสุด คือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา 1 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มีต้นทุนสูงที่สุด ขณะที่ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มีต้นทุนต�่ำที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบวิธีค�ำนวณ
หาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาระหว่างวิธรี ะบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมและวิธรี ะบบต้นทุนแบบดัง้ เดิม พบว่า วิธรี ะบบ
ต้นทุนตามฐานกิจกรรมให้ผลการสะท้อนต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาที่สูงกว่าวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ�ำเป็นต้องพิจารณาด�ำเนินการวางแผนและควบคุมต้นทุน
อย่างเร่งด่วนเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย
ค�ำส�ำคัญ: ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุน
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Abstract
In order to urge all educational administrators could manage and control valuable activities and cost drivers
for efficiently and effectively calculating the cost per student capita, therefore the primary objective of this study
was to analyze the entire expenditures or costs for producing a student as becoming a graduate in a future by using
the Activities Based Costing (ABC) system for calculating the cost per student capita in each academic program in
Faculty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University. A form for collecting expenditure data from the
year budgeting report among 2014 – 2017 was used for being the research instrument of this study while the descriptive
statistic was employed to summarize the related research results. As a result of this research discovered that the actual
expenditures or costs of primary tasks were mostly higher than the actual expenditures or costs of their strategy. At
the time, the highest of total cost a student happened in business administration program and accounting program,
respectively as well as business computer program was the lowest of total cost a student. However, the highest of
cost per student capita was business computer program while the lowest of cost per a student capita was accounting
program. Then when computation methods of cost per student capita were compared between activities based costing
and traditional costing systems, the result revealed the ABC system could reflect the cost per student capita higher than
the traditional costing system was about 20 percentages, therefore the Faculty of Management Science, Phetchaburi
Rajabhat University have certainly needed to urgently consider their cost planning and control in order to survive for
their performance as well.
Keywords: activity based costing (ABC), cost per student capita, cost analysis
บทน�ำ

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ก�ำหนด
ให้ส่วนราชการต้องค�ำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเพื่อ
ประโยชน์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การควบคุมต้นทุนและงบประมาณ การวัดผลการด�ำเนินงาน การก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม และการตัดสินใจถึงความเหมาะสมทางการเงิน โดยก�ำหนดวิธีการค�ำนวณ
ต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity Based Costing <ABC>) เป็นเครือ่ งมือในการบริหารงานเพือ่ จัดการงานให้เกิดคุณค่า
(Value Based Management) โดยพิจารณาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทัง้ องค์กร (Cross-Functional)
ในลักษณะของกิจกรรมโดยภาพรวม (Integrated View) โดยสามารถระบุกิจกรรมขององค์กร ต้นทุนแต่ละกิจกรรม
และตัวผลักดันต้นทุน (Cost driver) ได้อย่างถูกต้องเพือ่ การเพิม่ มูลค่าในการดำ� เนินงานให้กบั องค์กรและทำ� ให้สามารถ
ค�ำนวณต้นทุนผลผลิตและบริการได้อย่างถูกต้องและน�ำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ลดความสูญเปล่าของกิจกรรมทีไ่ ม่สร้างมูลค่าเพิม่ เช่นกัน [1] ด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาจึงจำ� เป็นต้องคำ� นวณหาต้นทุน
ต่อหัวของนักศึกษาด้วยวิธรี ะบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) ซึง่ ค�ำนึงถึงกิจรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และก่อให้เกิดต้นทุนเป็น
หลัก แตกต่างกับต้นทุนแบบเดิมโดยรวบรวมข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จา่ ยทีม่ พี ฤติกรรมเหมือนกันเข้ารวมไว้ดว้ ยกัน ณ จุด
สะสมต้นทุน (Cost Pool) ตามที่ได้ผ่านการวิเคราะห์กิจกรรมซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเรียบร้อยแล้ว (High and
Low Value Activities) และระบุตวั ผลักต้นทุน (Cost Driver) ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม เพือ่ ปันส่วนค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนเข้าไป
ยังสินค้าและบริการ (บัณฑิต) ซึง่ ถือเป็นผลผลิตตามจำ� นวนนักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษา และยังถือเป็นผลผลิตของสถาบัน
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การศึกษานัน้ เอง [2] ตามทีค่ ณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึง่ มีภารกิจหลักด้าน
การเรียนการสอนและภารกิจรองในด้านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตนักศึกษา ดังนัน้ จึงมีความจำ� เป็นและให้ความสำ� คัญ
ในการค�ำนวณต้นทุนการผลิตบัณฑิต จึงเป็นมูลเหตุที่ท�ำให้ต้องค�ำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาด้วยวิธีระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรม (ABC) เพือ่ วางแผนและควบคุมการใช้จา่ ยงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดรวมทัง้ เพือ่
ทีจ่ ะวัดผลการด�ำเนินงานและใช้ขอ้ มูลต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาเพือ่ ก�ำหนดค่าธรรมเนียมทางการศึกษาอย่างเหมาะสม
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนเพือ่ จัดสรรงบประมาณประจำ� ปีและสามารถควบคุมค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในระหว่างปีการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดเช่นกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจริงในกิจกรรมการด�ำเนินงาน เงินเดือน ค่าจ้างประจ�ำ ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อค�ำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรม
3. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหัวของบัณฑิตแต่ละสาขา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม และต้นทุนแบบเดิม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษากิจกรรมการด�ำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาปริญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) สาขาวิชาบัญชี และ (4) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และภาคนอกเวลา 2 สาขา
ได้แก่ (1) สาขาวิชาการบัญชี และ (2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยท�ำการศึกษากิจกรรมการด�ำเนินงานและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
2. ขอบข่ายด้านประชากรที่ศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ จ�ำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงในการด�ำเนินงาน และ
จ�ำนวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557-2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลกิจกรรมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงในปีงบประมาณ 25572560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ในช่วง ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ถึง 1/2560
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นใน
การผลิตนักศึกษา 1 คนให้กลายเป็นบัณฑิตผ่านวิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม โดยใช้จ�ำนวนนักศึกษา เป็นเกณฑ์
ในการปันส่วน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

148

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 144-152 (2019)
Vol.9 No.2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ กำ� หนดประชากรและเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2557-2560 ประกอบ
ด้วย นักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ถึง 1/2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส�ำรวจข้อมูลที่สร้างขึ้น ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
2. แบบบันทึกข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษา
3. แบบบันทึกการปันส่วนค่าใช้จ่าย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิได้จากค่าใช้จ่ายจริงทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ รายงานการใช้จา่ ยงบประมาณ จากกองนโยบายและแผน รายงานประจ�ำปี
จากคณะวิทยาการจัดการและรายงานค่าเสือ่ มราคาทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ จากงานคลังและพัสดุ ประจ�ำปีงบประมาณ
2557-2560
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้ค่าสถิติร้อยละ และการค�ำนวณต้นทุนรวมจากการกระจายต้นทุนต่าง ๆ มายัง
หน่วยต้นทุนการผลิตบัณฑิตโดยตรง ตามหลักต้นทุนฐานกิจกรรม โดยผ่านกิจกรรมที่จ�ำเป็นและสร้างมูลค่าให้กับ
ผลผลิต (บัณฑิต) ซึ่งแสดงอยู่ในรูปค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน สถาบันการศึกษาหากน�ำวิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมมา
ใช้ค�ำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกิจกรรมทีน่ �ำไปสูก่ ารบรรลุพนั ธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานของ
สถาบันการศึกษาและกำ� หนดตัวสัดส่วนทีเ่ หมาะสมในการผลักต้นทุน (Cost Driver) เข้าไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ซงึ่ ก็คอื นักศึกษา
เป็นตัวผลักดัน [3] โดยมีวิธีการ ดังนี้
1. จัดกลุ่มค่าใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายตามภารกิจหลักและตามยุทธศาสตร์ เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ ค่าเสื่อมราคา
ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง โดยจ�ำแนกเป็นต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม
2. น�ำค่าใช้จ่ายตามภารกิจหลักและตามยุทธศาสตร์ เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง (ต้นทุนทางอ้อม) มาปันส่วน เพื่อหาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยใช้จ�ำนวนนักศึกษาที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 และส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ ดังนี้
ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 =
						
ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาชั้นปีที่ 2 =
						
ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 =
						

ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณปี 2557
จ�ำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณปี 2558
จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2
ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณปี 2559
จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 3
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ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณปี 2560
จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 4

2.1 ค่าใช้จ่ายตามภารกิจหลักและตามยุทธศาสตร์ แยกจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้จัดสรร
แต่ละสาขาโดยตรง
2.2 เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างพนักงานราชการ เงินประจ�ำต�ำแหน่งบริหาร เงิน
ประจ�ำต�ำแหน่งวิชาการ ใช้ข้อมูลภาระเงินเดือน ค่าจ้างประจ�ำปีงบประมาณ 2557-2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ถึง 1/2560 โดยค�ำนึงถึงการปฏิบัติงานจริง
			 2.2.1 เงินประจำ� ตำ� แหน่งผูบ้ ริหาร (ส่วนกลาง) เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน(ส่วนกลาง) ปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ด้วยจ�ำนวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลา ทั้ง 8 คณะ
			 2.2.2 เงินประจ�ำต�ำแหน่งผู้บริหาร เงินประจ�ำต�ำแหน่งวิชาการ เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะวิทยาการจัดการ น�ำมาปันส่วนลงสาขาต่าง ๆ ตามจ�ำนวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาแต่ละสาขา
ของคณะวิทยาการจัดการ
2.3 ข้อมูลค่าเสือ่ มราคาอาคาร ครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา และครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงาน น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ทำ� การค�ำนวณ
จากงานคลังและพัสดุ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557-2560 มาตัดเป็นค่าใช้จ่าย โดยวิธีเส้นตรง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
			 2.3.1 ค่าเสือ่ มราคาอาคารเรียนรวม ปันส่วนค่าใช้จา่ ย ด้วยจ�ำนวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลา
ทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
			 2.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคาร วัสดุและอุปกรณ์ ของคณะวิทยาการจัดการ น�ำมาปันส่วนลงสาขาต่าง ๆ
ตามจ�ำนวนนักศึกษาแต่ละสาขาภาคปกติ และภาคนอกเวลา ของคณะวิทยาการจัดการ
3. ค�ำนวณหาต้นทุนรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560
		
ต้นทุนรวม =
					

ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาชั้นปีที่ 2
+ ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาชั้นปีที่ 4

4. น�ำข้อมูลต้นทุนรวมที่ได้มาค�ำนวณหาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา (บัณฑิต)
		
ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา =
					

ต้นทุนรวม
จ�ำนวนนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา

5. หลักเกณฑ์และความแตกต่างการคิดต้นทุนต่อหัวฐานกิจกรรม กับต้นทุนแบบเดิม
5.1 ต้นทุนต่อหัวฐานกิจกรรม นำ� ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง ค่าเสือ่ มราคาทีด่ นิ อาคารส่วนกลางมาคำ� นวณต้นทุน
และค�ำนึงถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน ต้นทุนในแต่ละกลุ่มจะถูกปันส่วนเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
5.2 ต้นทุนต่อหัวแบบเดิม ค่าใช้จ่ายจะถูกจัดเข้าสู่กลุ่มต้นทุนต่าง ๆ (cost pools) โดยไม่ค�ำนึงถึงกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น และไม่น�ำค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารส่วนกลางมาค�ำนวณต้นทุน			
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ผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหัวของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามวิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557-2560 และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนรวม สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีต้นทุนรวมสูงสุด เท่ากับ
71,617,340.45 บาท รองลงมาคือสาขาวิชาการบัญชี เท่ากับ 33,594,732.59 บาท และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจมีตน้ ทุน
รวมน้อยที่สุดคือ 16,821,687.77 บาท ดังแสดงผลในตารางที่ 1 ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มีตน้ ทุนต่อหัวสูงสุด เท่ากับ 1,401,807.31 บาท รองลงมาคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์เท่ากับ 584,376.61
บาท และสาขาวิชาการบัญชีเท่ากับ 390,636.42 บาท ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อหัวต�่ำสุด ดังแสดงผลในตารางที่ 2
ขณะเดียวกัน เมือ่ เปรียบเทียบการคำ� นวณต้นทุนต่อหัวของระหว่างวิธรี ะบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมและวิธรี ะบบต้นทุน
แบบดัง้ เดิม ผลการวิจยั พบว่า ต้นทุนต่อหัวตามวิธรี ะบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมมีตน้ ทุนต่อหัวทีส่ งู กว่าวิธรี ะบบต้นทุน
แบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 ดังแสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ค�ำนวณต้นทุนรวม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่4
สาขาวิชา
นักศึกษาภาคปกติ
1 สาขาบริหารธุรกิจ
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
4 สาขาวิชาบัญชี
นักศึกษาภาคนอกเวลา
1 สาขาบริหารธุรกิจ
2 สาขาวิชาบัญชี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ต้นทุนรวม

14,078,403.78
4,637,690.70
5,554,071.98
7,402,080.33

16,695,583.35
4,351,690.60
6,074,256.64
8,220,488.18

20,229,279.40
4,056.600.77
6,263,558.72
8,547,137.12

20,614,073.92
3,775,705.68
6,067,553.76
9,425,026.96

71,617,340.45
16,821,687.75
23,959,441.10
33,594,732.59

8,994,554.03 7,503,384.09 5,057,366.55 4,928,360.42 26,483,665.09
1,035,921.40 1,314,438.08 1,504,642.80 1,509,855.54 5,364,857.82

ตารางที่ 2 ค�ำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม
ที่
1
2
3
4
1
2

สาขาวิชา
นักศึกษาภาคปกติ
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาบัญชี
นักศึกษาภาคนอกเวลา
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
รวม

จ�ำนวนนักศึกษา
ที่ส�ำเร็จการศึกษา (คน)

ต้นทุนรวม
(บาท)

ต้นทุนต่อหัว
ของนักศึกษา (บาท)

177
12
41
86

71,617,340.45
16,821,687.77
23,959,441.10
33,594,732.59

404,617.74
1,401,807.31
584,376.61
390,636.42

86
10

26,483,665.09
5,364,857.82

307,949.59
536,485.78

412

177,841,724.82

3,625,873.45
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาแต่ละสาขา ด้วยวิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมและ ระบบต้นทุน
แบบดั้งเดิม
ที่
1
2
3
4
1
2

สาขาวิชา
นักศึกษาภาคปกติ
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาบัญชี
นักศึกษาภาคนอกเวลา
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
รวม

ต้นทุนต่อหัวด้วย
วิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม
(บาท)

ต้นทุนต่อหัวด้วย
วิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม
(บาท)

404,617.74
1,401,807.31
584,376.61
390,636.42

323,407.70
1,226,275.19
486,633.22
310,108.27

307,949.59
536,485.78

245,741.61
425,797.27

3,625,873.45

3,017,963.26

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
ด้วยสถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องค�ำนวณหาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการจัดการและควบคุมกิจกรรมการด�ำเนินงานหน่วยงานของตนให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่มี
การแข่งขันอย่างรุนแรงระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกันเอง ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบันการศึกษา จ�ำเป็นต้องเอาใจใส่หน่วยที่ตนเองก�ำกับดูแลเพื่อที่ท�ำให้รายรับและค่าใช้จ่ายเกิดความสมดุลและ
สามารถอยูร่ อดในสถานการณ์ดงั ทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึง่ ผลการวิจยั ทีเ่ กิดจากการวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยทัง้ สิน้ ในการผลิต
นักศึกษา 1 คนให้กลายเป็นบัณฑิตผ่านวิธรี ะบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมในการค�ำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพือ่ สะท้อนความส�ำคัญของค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนทีเ่ กิด
ขึน้ และน�ำไปสูค่ วาม อยูร่ อดของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า ค่าใช้จา่ ยจริงตามภารกิจหลัก
มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ ขณะที่ต้นทุนรวมของนักศึกษา 1 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจโดยรวมสูงสุด
เกิดขึน้ ทีส่ าขาวิชาบริหารธุรกิจ ถัดมาคือสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ต้นทุน
ต่อหัวของนักศึกษา 1 คน ที่มีต้นทุนสูงที่สุดของคณะวิทยาการจัดการคือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขณะที่ต้นทุนต�่ำ
ทีส่ ดุ ของคณะวิทยาการจัดการคือสาขาวิชาการบัญชี ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นีส้ อดคล้องกับ ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์ [4] กล่าว
ไว้ว่า การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเมื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
แต่ละปีงบประมาณจ�ำเป็นต้องพิจารณารายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ� เนินกิจกรรมของหน่วยงานหลักหรือภารกิจหลัก ซึง่
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาระงานหลักถึงร้อยละ 80 ซึ่งจ�ำเป็นต้องปันส่วนเข้าตัวนักศึกษา
แต่ละรายและจะให้ผลทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริหารสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เมือ่ ทราบว่าต้นทุนต่อ
หัวของนักศึกษาในหลักสูตรใดมีต้นทุนที่สูงหรือต้นทุนที่ต�่ำอันจะน�ำมาสู่การจัดการและควบคุมกิจกรรมและตัวผลัก
ต้นทุนทีเ่ หมาะสมและถูกต้องต่อไป ขณะเดียวกัน เมือ่ มีการเปรียบเทียบวิธคี ำ� นวณหาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาระหว่าง
วิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมและวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบว่า วิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม
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ให้ผลสะท้อนต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาที่สูงกว่าวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป
ของ อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ [5] กล่าวว่า ระบบการบริหารต้นทุนตามฐานกิจกรรมให้ความส�ำคัญต่อการบริหารกิจกรรม
และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สะท้อนค่าใช้จา่ ยทีส่ ะสมไว้ไปยังผลผลิตทีถ่ กู ต้องอย่างแท้จริงภายใต้การก�ำหนดกลยุทธ์และ
แผนงานทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลผลิตโดยผ่านกิจกรรมทีจ่ ำ� เป็นและสร้างมูลค่าให้กบั ผลผลิตดังกล่าว ซึง่ หากคำ� นวณต้นทุนตามวิธี
ระบบต้นทุนแบบดัง้ เดิมจะท�ำให้การปันส่วนค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนไปยังตัวผลิตภัณฑ์และบริการไม่สะท้อนความเป็นจริง
ซึ่งจะมีต้นทุนที่สะสมไว้ต�่ำกว่าหรือสูงกว่าก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น ดังนั้น สถาบันการศึกษาหากน�ำวิธีระบบต้นทุน
ตามฐานกิจกรรมมาใช้ค�ำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาก็จ�ำเป็นต้องยอมรับต่อค่ าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะบรรลุพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานของสถาบันการศึกษาให้สามารถจัดการและควบคุม
ต้นทุนตามฐานกิจกรรมให้เหมาะสมกับรายรับที่ได้รับและอยู่รอดต่อไปทั้งตัวสถาบันและบุคลากรทางการศึกษา [6],
[3] ดังนัน้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำ� เป็นต้องพิจารณาดำ� เนินการวางแผนและควบคุมต้นทุน
อย่างเร่งด่วน เพื่อความอยู่รอดของคณะวิทยาการจัดการเองและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเองเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
การวิจัยในครั้งนี้อาจมีข้อจ�ำกัดหลายประการต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังไม่มีระบบเพื่อที่จะดึงข้อมูลอย่างเป็นระบบในการค�ำนวณหาต้นทุน
ต่อหัวของนักศึกษาท�ำให้การวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและน�ำไปสู่การวางแผน การควบคุม
และการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควรพัฒนาระบบการค�ำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาตลอดอายุ
การศึกษาในแต่ละหลักสูตร
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติทมี่ ตี อ่ ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ
กระทำ� ของเด็กปฐมวัย กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ เด็กชัน้ อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่าข้าม กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
จ�ำนวน 24 แผนและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลของการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ สูงกว่าก่อนการทดลอง โดยเด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหน้าที่
ในสิทธิของตนเองมากขึ้น เด็กรู้จักวิธีการดูแลปกป้องร่างกายของตนเองที่เด็กควรกระท�ำเมื่อผู้อื่นจะมาสัมผัสร่างกาย
เด็กรูว้ ่าผูอ้ ื่นท�ำร้ายร่างกายของเด็กและผูอ้ ื่นไม่ได้ รู้จกั วิธกี ารปฏิบัตติ นทีเ่ หมาะสมเมือ่ ถูกผู้อื่นท�ำร้ายร่างกายและจิตใจ
มากขึน้ เด็กบอกได้ถงึ วิธกี ารปฏิบตั ติ นในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองและผูอ้ นื่ ได้ รวมทัง้
บอกวิธีการปฏิบัติตนที่ปลอดภัยและถูกต้องได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ: สิทธิเด็ก หน้าที่ที่พึงกระท�ำ กิจกรรมบทบาทสมมติ เด็กปฐมวัย
Abstract
The purpose of this study was to study results of the role play activity provision towards right and duties in
young children.The target group in this study included 31 preschool children from kindergarten 2 Thakham School,
Bang Khun Thian District office, Bangkok. The children were studying at the semester 2, academic year of 2018
B.E. The instruments of this study consisted of 24 lesson plans of role play activities and 10 questions of evaluation
knowledge test about rights and duties in themselves before and after the use of activities. The data was analyzed by
mean, standard deviation, and content analysis.
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The results of the study showed that young children who study by role-play activities had higher knowledge
of self-right and duty post-test scores than the pre-test one. Young children knew how to protect themselves when
others touched their bodies, how to do when others hurt their bodies and minds, how they could help others through
dangerous situation. In addition, they could tell how to help others and themselves safety.
Keywords: self rights, duties, role playing activities young children
บทน�ำ

ในปัจจุบันเราจะพบเห็นข่าวความรุนแรงในสังคมที่เป็นภัยกับเด็กปฐมวัยมากขึ้น ทั้งการละเลยทอดทิ้งเด็ก
การทำ� ร้ายร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การกระท�ำอนาจาร การลักพาตัวเด็กไปท�ำทารุณกรรม รวมทัง้ แสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบจากเด็ก เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยจะส่งผลกระทบอย่างมากกับเด็ก
ปฐมวัย ทัง้ พัฒนาการของเด็ก พฤติกรรมของเด็ก รวมถึงอารมณ์และความรูส้ กึ ทางจิตใจของเด็ก และอาจส่งผลกระทบ
ที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตของเด็กในที่สุด เด็กบางคนเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือเจอกับ
เหตุการณ์ที่สร้างความไม่ปลอดภัยต่อเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นปมที่ฝังอยู่ในใจของเด็กไปตลอดชีวิต และปัญหาเหล่านี้
จะส่งผลกระทบไปถึงการใช้ชีวิตในอนาคตเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจ�ำวันในสังคม
ได้อย่างชัดเจน
หลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเด็กนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย จากรายงาน
เรื่อง A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents ของ UNICEF ได้ระบุว่า เด็กอายุ 2-4 ขวบ
จำ� นวน 300 ล้านคนทัว่ โลก ถูกพ่อแม่ผปู้ กครองกระทำ� รุนแรงทางจิตใจและถูกลงโทษทางร่างกาย นอกจากนัน้ ยังมี เด็ก
อายุต�่ำกว่า 5 ขวบ จ�ำนวน 176 ล้านคน ถูกลงโทษโดยการจับเขย่าอย่างรุนแรง ถูกตบหรือตี ที่ใบหน้าและศีรษะ อีกทั้ง
ยังเป็นเหยื่อความรุนแรงจากคู่ครองของแม่ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน และมีเพียงร้อยละ 1 ของเด็กทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ [1] ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมข้อมูลจากศูนย์พงึ่ ได้ภายใน
โรงพยาบาลต่างๆ จ�ำนวน 523 แห่งทั่วประเทศ พบว่ามีเด็กจ�ำนวน 11,000 คน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูก
ท�ำร้ายอย่างรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงทางเพศจากบุคคลใกล้ตัวที่เด็กรู้จัก [2]
จากที่ผู้ศึกษาเป็นครูปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ท�ำงานใกล้ชิดกับ
เด็กปฐมวัย พบเห็นพฤติกรรมของเด็กบางคนชอบทำ� ร้ายร่างกายเพือ่ เวลาทีต่ นเองมีความรูส้ กึ ไม่พอใจ เมือ่ เพือ่ นพูดไม่
ดีดว้ ยก็จะแสดงอาการไม่พอใจ ส่งเสียงดัง ท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่ หรือพูดคำ� หยาบคายใส่เพือ่ น บางครัง้ เด็กบางคนชอบไป
เข้าห้องน�้ำที่ภายนอกห้องเรียนคนเดียวโดยไม่บอกครู เวลาเลิกเรียนจะไม่ยอมกลับบ้านจะห่วงเล่นอยู่กับเพื่อนหรือพี่
เด็กผูห้ ญิงบางคนจะชอบเล่นกับผูช้ ายทีไ่ ม่ใช่ผปู้ กครองทีด่ แู ล เช่น ภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึง่ บางครัง้
ก็ยอมให้อุ้มให้กอดให้หอมแก้ม
ถ้าเด็กปฐมวัยได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระท�ำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตัง้ แต่เด็ก จะ
ทำ� ให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีข่ องตนเองภายใต้สทิ ธิเกิดจิตส�ำนึกทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่อสิทธิของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รู้จักการคิดเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมที่มากขึ้น ซึ่งนั่นจะส่งผลไปถึงอนาคต
เมือ่ เด็กเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ เด็กจะเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ เี หตุผล รูจ้ กั การยับยัง้ ชัง่ ใจไม่กระทำ� ผิด รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ถ้าทุกคนรู้จกั สิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อาจจะท�ำให้ปญ
ั หาอาชญากรรมต่างๆ
และความขัดแย้งในสังคมทีเ่ กิดขึน้ ลดลงได้ และถ้าเด็กสามารถปฏิบตั ติ นตามหน้าทีภ่ ายใต้สทิ ธิของตนเองได้เหมาะสม
ก็จะท�ำให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น ช่วยลดโอกาสการถูกผู้อื่นมากระท�ำการละเมิดสิทธิของเด็กได้ และ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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เมื่อเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กก็จะเติบโตขึ้นมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สมบูรณ์และสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
จากปัญหาทีพ่ บท�ำให้ผศู้ กึ ษาสนใจทีจ่ ะศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการนำ� กิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดย ศิริรัตน์ ชูวารี [3] ได้ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเล่นบทบาทสมมติที่มีต่อทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการศึกษาได้พบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การเล่นบทบาทสมมติ มีคะแนนเฉลีย่ ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สงู กว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลงานวิจัยดังกล่าวท�ำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะน�ำกิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กเพือ่ ช่วยให้เด็กมีความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ เี่ ด็กปฐมวัยพึงกระทำ� ได้มากขึน้ ซึง่
การที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้มากขึ้นนั้น เด็กต้องรู้จักสิ่งที่ตนเอง
สามารถท�ำได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้อย่างความสุขและจะต้องไม่ท�ำให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จาก
รูปธรรมไปสูน่ ามธรรม ถ้าหากผูศ้ กึ ษาบอกเล่าความรูเ้ ป็นเนือ้ หาทีเ่ ป็นนามธรรม เด็กปฐมวัยก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจ
ในความรูท้ ผี่ ศู้ กึ ษาต้องการถ่ายทอดได้หรืออาจเข้าใจความรูค้ ลาดเคลือ่ นได้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความคิดเห็นว่าการทีจ่ ะส่งเสริม
ให้เด็กมีความรู้สิทธิและหน้าที่ที่เด็กปฐมวัยพึงกระท�ำได้นั้นต้องอาศัยเทคนิคต่างๆมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่
เด็กปฐมวัย ซึง่ กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมทีค่ รูจำ� ลองสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติขนึ้ มาจากเหตุการณ์
ทีเ่ ป็นความจริง แล้วให้เด็กแสดงออกผ่านบทบาทสมมติตามประสบการณ์เดิม จินตนาการและความรูท้ เี่ ด็กมี รวมทัง้ ยัง
ทำ� ให้เด็กเกิดภาพมโนทัศน์ในความคิดทีช่ ดั เจนมากขึน้ ผ่านการดูเพือ่ นแสดงบทบาทสมมติ โดยครูจะใช้การแสดงออก
ทัง้ ทางด้านความรู้ ความคิดและพฤติกรรมของผูแ้ สดงมาเป็นพืน้ ฐานในการสร้างความรูใ้ ห้แก่เด็ก ซึง่ จะท�ำให้เด็กเข้าใจ
ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้มากขึ้น และรู้จักน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างและ
การแก้ไขปัญหาต่างๆในอนาคตได้อย่างเหมาะสม [4]
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ที่พึงกระท�ำได้ของเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 31
คน โรงเรียนวัดท่าข้าม กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษา 1) ตัวแปรต้น คือ การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้ของเด็ก
ปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้
ระยะเวลาในการศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลาวันละ 25 - 30 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ
2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 1) แผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการ
สร้างแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติตามล�ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิและหน้าทีข่ องเด็กปฐมวัยทีพ่ งึ กระท�ำได้แล้วเลือกเรือ่ งเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องเด็กปฐมวัย
ที่พึงกระท�ำตามความเหมาะสมน�ำมาเขียนแผนการจัดกิจกรรม (2) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่พึงกระท�ำได้ (3) ศึกษาหลักการและวิธี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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การเขียนแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ ระดับชั้นอนุบาลปี 2 (4) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติ (5) สร้างแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กพึงกระท�ำ จ�ำนวน 24 แผน โดย
กำ� หนด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูป้ ระสบการณ์สำ� คัญ วิธกี ารด�ำเนินกิจกรรม สือ่ การจัดประสบการณ์ และ
การประเมินผล (6) ผูศ้ กึ ษาได้ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือโดยการให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่ งมือโดยได้คา่ ความสอดคล้อง (IOC) อยูท่ ี่ 0.67 – 1.00โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังนี้ แก้ไขรูปแบบ
ให้เหมือนกันทุกแผนและตรวจสอบแก้ไขค�ำผิด จัดเรียงล�ำดับเนือ้ หาให้มคี วามต่อเนื่องกันและตรวจสอบแก้ไขเนื้อหา
ของแผนทีซ่ ำ�้ ซ้อนกัน เพิม่ เติมชือ่ เรือ่ งและใส่ขอบข่ายเนือ้ หาในแต่ละแผน (7) ผูศ้ กึ ษาได้นำ� แผนการจัดกิจกรรมบทบาท
สมมติที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาปรับแก้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (8)
น�ำแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีคุณภาพไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อด�ำเนินการศึกษาต่อไป
2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ ตามล�ำดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องเด็กปฐมวัยทีพ่ งึ กระทำ� ได้กอ่ นและหลังการใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติโดยศึกษาและ
น�ำมาปรับปรุงและสร้างเพิม่ เติม (3) ด�ำเนินการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเอง
พึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ได้แก่ คู่มือการใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้คมู่ อื สำ� หรับครูในการใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารความรูเ้ กีย่ วกับ
สิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ข้อค�ำถามและค�ำตอบ (4) ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.67 – 1.00โดย
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับแก้ดังนี้ ปรับแก้ไขการใช้ภาษาของข้อค�ำถามให้เด็กเข้าใจง่าย ชัดเจน มีความกระชับและ
ไม่ใช้ค�ำซ้อน ปรับแก้ภาพเด็กในแต่ละข้อค�ำถามให้เป็นเด็กคนเดียวกัน เพื่อไม่ใส่เด็กเกิดความสับสน (5) ผูศ้ กึ ษาได้น�ำ
แบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วมาไปปรับแก้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ (6) น�ำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อด�ำเนินการศึกษาต่อไป
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ด�ำเนินการในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิธีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. ผู้ศึกษาท�ำการประเมินความรู้ก่อนการทดลองท�ำกิจกรรมบทบาทสมมติกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 31 คน
โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้
และบันทึกคะแนนไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน
2. หลังจากเก็บรวบรวมคะแนนข้อมูลหลักฐานของการประเมินความรู้ก่อนทดลองใช้กิจกรรม ผู้ศึกษาด�ำเนิน
การทดลองใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติกบั กลุม่ เป้าหมาย เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์
วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลาวันละ 25 - 30 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
3. เมือ่ ด�ำเนินการทดลองใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติครบทัง้ 6 สัปดาห์แล้วนัน้ ผูศ้ กึ ษาทำ� การทดสอบเชิงปฏิบตั กิ าร
ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้ หลังจากการทดลองใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติ โดยใช้แบบทดสอบ
เชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ ก่อนทดลองท�ำกิจกรรมบทบาทสมมติ
4. น�ำคะแนนที่ได้จากการประเมินความรู้ไปท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ คือ หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน�ำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบโดยรวมและจ�ำแนกเป็นรายประเด็น
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ผลการวิจัย
การน�ำเสนอผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเอง
พึงกระท�ำได้ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระท�ำ
ได้ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
(N=31)
ประชากร

คะแนนเต็ม

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

10
10

4.87
9.74

1.34
0.44

จากตารางที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเพือ่ ส่งเสริมความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับ
สิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้ โดยก่อนการทดลองมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับสิทธิและ
หน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ เท่ากับ 4.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.34 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ เท่ากับ 9.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ
0.44 นั่นคือ เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ศึกษาได้น�ำคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้ สำ� หรับเด็กปฐมวัยในแต่ละประเด็น ทัง้ ก่อนและหลังการทดลองมาหาค่าเฉลีย่ แยกเป็น
รายประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้และจ�ำแนกเป็น
รายประเด็น ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
(N=31)
ความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้

กลุ่มการทดลอง

1. การปกปิดและปกป้องร่างกายของตนเองเมือ่ ผูอ้ นื่
มาสัมผัสหรือจับต้อง

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

1.32
2.00

0.65
0

2. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�ำร้ายทาง
ร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

1.35
2.84

0.66
0.37

3. การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง
และผู้อื่น

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

1.29
2.00

0.53
0

4. การดู แ ลตนเองเมื่ อ เผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่
ปลอดภัย

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

0.90
2.90

0.54
0.30
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเป็นรายประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การปกปิดและปกป้องร่างกายของตนเองเมื่อผู้อื่นมาสัมผัสหรือจับต้อง ก่อนการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย 1.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0
ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�ำร้ายทางร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น ก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37
ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.29
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0
ประเด็นที่ 4 การดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ย 0.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.54 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30
สรุปได้ว่า คะแนนความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้หลังการทดลองสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลอง กิจกรรมบทบาทสมมติสามารถพัฒนาความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเอง
พึงกระท�ำได้ให้สูงขึ้น
สรุปผล

เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับสิทธิและ
หน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
ด้านการปกปิดและปกป้องร่างกายของตนเองเมือ่ ผูอ้ ื่นมาสัมผัสหรือจับต้อง เด็กบอกได้ว่าการกระท�ำแบบใดที่
เป็นการสัมผัสทีด่ แี ละการสัมผัสทีไ่ ม่ดี แล้วถ้าเด็กเจอลักษณะการสัมผัสทีไ่ ม่ดหี รือมีบคุ คลอืน่ มาบังคับฝืนใจจะสัมผัส
ร่างกายของเด็ก เด็กควรปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อตนเองมากที่สุด
ด้านการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�ำร้ายทางร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น เด็กบอกได้ว่า
การกระทำ� แบบใดคือการท�ำร่างกายกัน รวมทัง้ บอกได้วา่ เด็กต้องปฏิบตั ติ นอย่างไรเมือ่ ถูกผูอ้ นื่ ทำ� ร้ายร่างกายรวมไปถึงพ่อแม่
ด้วย แต่ในด้านการถูกผู้อื่นท�ำร้ายจิตใจและการช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกท�ำร้าย เด็กมีความรู้ว่าถ้าหากเด็กไปเจอผู้อื่นก�ำลังถูก
ทำ� ร้ายร่างกายหรือเจอผูอ้ นื่ ก�ำลังทะเลาะกันแล้วท�ำร้ายร่างกายกัน ใช้คำ� พูดหยาบคายใส่กนั เด็กควรปฏิบตั ติ นอย่างไรถึง
จะช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้ปลอดภัยได้โดยทีต่ นเองก็ตอ้ งมีความปลอดภัย ทัง้ ภายในกิจกรรมบทบาทสมมติและการท�ำกิจกรรม
อื่นๆ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากความรู้ที่ได้รับ เวลาที่เด็กเล่นด้วยกันแล้วมีปัญหากัน เด็กยกมือไหว้ขอโทษเพื่อน
ด้านการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากความรู้ที่ได้รับ
เมื่อเด็กจะไปห้องน�้ำจะมาขออนุญาตและบอกครูก่อนทุกคน ไม่พบพฤติกรรมแอบออกไปห้องน�้ำคนเดียว เนื่องจาก
ก่อนการทดลองจะมีเด็กบางคนชอบออกไปเข้าห้องน�้ำด้านนอกโดยการไม่บอกครู เวลาที่มีผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
เด็กทุกคนจะมาบอกครูก่อนที่จะออกไปกับผู้ปกครองทุกครั้ง นับว่าเป็นการกระท�ำที่ดีและสร้างความปลอดภัยให้กับ
ตัวเด็กเอง เพิ่มลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ
ด้านการดูแลตนเองเมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์ทไี่ ม่ปลอดภัย เมือ่ เด็กต้องเจอกับสถานการณ์รปู แบบต่างๆ เด็กแสดง
พฤติกรรมได้ถูกต้องโดยค�ำนึงถึงหน้าที่ที่พึงกระท�ำ รวมไปถึงเด็กสามารถแนะน�ำผู้อื่นได้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
ในสถานการณ์นนั้ ๆ เช่น เพือ่ นรูส้ กึ อยากจะไปปัสสาวะทีห่ อ้ งนำ�้ แต่ไม่กล้ามาบอก เด็กก็ชวนเพือ่ นให้มาขออนุญาตครู
เมื่อมีผู้ปกครองมารับเพื่อน เด็กบางคนก็บอกเพื่อนให้ไปบอกครูก่อนกลับบ้าน รวมทั้งเวลาเห็นเด็กคนไหนท�ำร้ายกัน
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ทะเลาะกันก็จะเดินมาบอกครูวา่ เพือ่ นก�ำลังท�ำร้ายกัน เด็กบอกข้อมูลย้อนกลับได้เวลาทีผ่ ศู้ กึ ษาสอบถาม เช่น เด็กมีความรู้
ว่าเมื่ออยู่บ้านคนเดียว เด็กต้องปิดประตูหน้าต่างล็อคกลอนให้เรียบร้อย จากข้อมูลของการสอบถามผู้ปกครอง เด็กได้
น�ำความรู้ที่ได้ไปแนะน�ำบุคคลภายในบ้านได้อีกด้วย เช่น ห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้า เวลาเข้าบ้านแล้วต้องปิด
ประตูหน้าต่างล็อคกลอนด้วย เป็นต้น
อภิปรายผล
กิจกรรมบทบาทสมมติส่งผลให้เด็กรู้สิทธิและหน้าที่ที่พึงกระท�ำ ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า
1. กิจกรรมบทบาทสมมติชว่ ยให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระทำ� ของเด็กปฐมวัยดีขนึ้
ทั้ง 4 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่ 4 การดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เด็กมีผลคะแนนความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากการดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
เช่น การเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก การอยู่บ้านคนเดียว เป็นต้น เหตุก ารณ์เหล่านี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่
เคยเกิดขึ้นกับเด็กในสังคมปัจจุบัน แต่ส�ำหรับเด็กบางคนอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไกลตัว จึงท�ำให้เด็กหลายคนยังเข้าใจ
ในสถานการณ์เหล่านี้ไม่ชัดเจน ไม่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสถานการณ์นั้นๆ จึงท�ำให้ในช่วงก่อน
การทดลองเด็กยังขาดความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำของเด็กปฐมวัย แต่เมือ่ เด็กได้ทดลองท�ำกิจกรรมบทบาท
สมมติในสถานการณ์ต่างๆ โดยได้ทดลองสวมบทบาทเหมือนตนเองก�ำลังเผชิญกับบรรยากาศและเหตุการณ์จริงที่
ได้ถูกจ�ำลองขึ้นมา ท�ำให้เด็กมองเห็นภาพมโนทัศน์ที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถเข้าถึงสถานการณ์ที่จะน�ำมาสู่การเรียนรู้
วิธีการปฏิบัติตนที่ตนเองสามารถกระท�ำได้เพื่อลดช่องว่างและดูแลปกป้องสิทธิของตนเองได้ เป็นผลท�ำให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่พึงกระท�ำของเด็กปฐมวัยได้ดีมากขึ้นก่อนการทดลอง
2. ในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติก่อนที่ครูจะเข้าสู่ขั้นการแสดง ในขั้นเตรียมการครูได้มีการเริ่มต้นกิจกรรม
บทบาทสมมติด้วยการเล่านิทานหรือเรื่องเล่าให้เด็กฟังก่อน เมื่อเด็กได้ฟังนิทานหรือเรื่องเล่าจะท�ำให้เด็กมีสมาธิ
จดจ่อกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในนิทานหรือเรื่องเล่า เด็กจะเกิดความสนใจในเรื่องราว มีการคิดจินตนาการตามเรื่องราว
ในนิทานหรือเรื่องเล่าที่เด็กได้ฟังและเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้เด็กเข้าใจเรื่องราวสถานการณ์ใน
ขั้นการแสดงบทบาทสมมติมากขึ้น ท�ำให้เด็กสามารถคิดและเรียนรู้เรื่องสิทธิและคิดหาวิธีการแสดงออกเกี่ยวกับ
หน้าที่ที่พึงกระท�ำได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องมากขึ้น นิทานและเรื่องเล่านั้นจะช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้
ซึ่งจะมีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ปริปุรณะ [5] ที่ได้กล่าวไว้ว่า นิทานหรือเรื่องเล่านั้นเป็นเครื่องมือ
ในการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงผู้เรียนให้คล้อยตามเป็นตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ
การแสดงออกอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น เด็กจะสามารถคิดจินตนาการเกิดเป็นภาพมโนทัศน์ที่เด็กสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่เสริมสร้างเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีและเป็นประโยชน์กับเด็กได้ต่อไป
3. ในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติยังได้มีการน�ำเข้าสู่กิจกรรมขั้นเตรียมการด้วยที่ครูน�ำข่าวมาเล่า การให้ชม
การ์ตนู ทีเ่ ป็นเหตุการณ์ในสถานการณ์ตา่ งๆทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ ให้เด็กได้รบั รูข้ า่ วสารต่างๆในสังคมปัจจุบนั ทีเ่ ด็กหลายๆ
คนอาจไม่เคยรูเ้ นือ่ งจากผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นพ่อแม่ ผูป้ กครองไม่ได้ให้ดเู พราะอาจจะมองข้ามความสำ� คัญของข่าวสารต่างๆไป
ผูใ้ หญ่บางคนมองว่าข่าวสารต่างๆในปัจจุบนั โดยเฉพาะข่าวทีเ่ ด็กโดยละเมิดสิทธิเป็นเรือ่ งไกลตัว ทำ� ให้เด็กขาดความรู้
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในสังคมทีอ่ ยูบ่ นสิทธิของตนเองและผูอ้ นื่ ซึง่ การทีน่ ำ� ข่าวสาร น�ำเหตุการณ์ตา่ งๆในการ์ตนู มาให้
เด็กดูเป็นการท�ำให้เด็กรูแ้ ละเข้าใจในสถานการณ์ตา่ งๆในชีวติ ประจ�ำวันของเด็กได้ดมี ากขึน้ ว่าเด็กควรจะต้องปฏิบตั ติ น
อย่างไรเมือ่ เจอกับเหตุการณ์ในสถานการณ์ตา่ งๆตามข่าวถึงจะถูกต้องและเกิดความปลอดภัยกับตนเองและผูอ้ นื่ เด็กจะ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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รู้และตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิและหน้าที่ที่พึงกระท�ำของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชลาธิป สมาหิโต [6]
ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาสอน ท�ำให้เด็กเกิดความสนใจและการเรียนรู้มาก
ขึ้นมากขึ้น เพราะธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ชอบซักถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์
ที่เด็กได้พบเจอบ่อยๆ เมื่อเด็กได้รับการตอบสนองในความสงสัย ได้คิดแก้ปัญหาต่างๆจากการเรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆ
โดยตรงจะท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับเด็กต่อไปในอนาคต
4. ในขั้นการแสดงของกิจกรรมบทบาทสมมติ เด็กจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในสถานการณ์ต่างๆ
ซึ่งเปรียบเสมือนกับการแสดงละครเรื่องเล็กๆส�ำหรับเด็ก เด็กจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจินตนาการลักษณะ
บุคลิกภาพของตัวละครที่เด็กสวมบทบาทอยู่ ท�ำให้เด็กเกิดความเข้าใจความรู้สึกและความคิดของตัวละครที่เด็กก�ำลัง
สวมบทบาทนัน้ ได้ดี เด็กจะต้องใช้ประสบการณ์การเรียนรูข้ องตนเองในการคิดพิจารณาว่าตัวละครนัน้ จะแสดงออกมา
ในลักษณะใด เด็กจะสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาตามแบบเหตุการณ์ตา่ งๆทีค่ วรจะเป็นเช่นเมือ่ เด็กสวมบทบาทเป็น
คุณพ่อ เด็กก็จะมีโอกาสได้คดิ ว่าเด็กจะต้องพูดหรือแสดงลักษณะท่าทางแบบไหนให้เหมือนผูช้ ายทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ ต้องพูด
ด้วยเสียงใหญ่ๆ และต้องพูดกับเพือ่ นทีส่ วมบทบาทเป็นลูกอย่างไรในสถานการณ์ตา่ งๆ เมือ่ เด็กได้สวมบทบาทเป็นเด็ก
นักเรียนในเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆทีจ่ ำ� ลองตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ทเี่ คยเกิดขึน้ จริง ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้
ว่าควรแสดงออกพฤติกรรมในสถานการณ์นนั้ ๆตามความรูส้ กึ นึกคิดของตัวเด็กเอง ซึง่ ได้สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี
[7] ที่ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เป็นกระบวนการที่ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ลองสวม
บทบาทสมมติเป็นตัวละครตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ซึง่ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆจะมีความใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพฤติกรรม ลักษณะท่าทางต่างๆออกมาตามความรู้สึกนึกคิดของตน
5. กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมทีจ่ ะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการลงมือทำ� ผ่านการแสดง
บทบาทตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ตา่ งๆ ซึง่ จากการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆภายใต้บทบาทสมมติทเี่ ด็กได้รบั นัน้ มี
ทัง้ บทบาททีด่ แี ละบทบาททีไ่ ม่ดี เด็กได้เรียนรูผ้ า่ นความรูส้ กึ นึกคิดทีเ่ ด็กได้คดิ จินตนาการสร้างสรรค์ขนึ้ มา ซึง่ บางครัง้
การแสดงออกพฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับอาจจะเป็นการเรียนรู้และการแสดงออกทางความคิดผ่านพฤติกรรมที่
แสดงออกมาทีไ่ ม่ถกู ต้อง แต่ดว้ ยจากการทำ� กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมกลุม่ ทีม่ ที งั้ กลุม่ เล็กและกลุม่ ใหญ่ ท�ำให้
เด็กได้มโี อกาสในการพูดคุยเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นและครูผสู้ อนซึง่ การได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและท�ำให้เด็กมีความรู้และเกิดความเข้าใจที่ดีและ
ถูกต้องอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดVygotsky ซึ่งอ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล [8] ที่ได้
กล่าวไว้ว่าการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) กับพ่อแม่ ครู และคนอื่นๆ ที่ให้ความเอาใจใส่
ดูแล ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยท�ำให้เด็กได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งจะน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ได้และ
การได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กนั้นสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด เพื่อส่งผลให้เด็กสามารถ
พัฒนาพัฒนาการของเด็กให้ดีมากขึ้นได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตัวเด็กเอง
6. กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้แสดงออกพฤติกรรมบทบาทสมมติเป็นตัวละครต่างๆใน
สถานการณ์ที่ถูกจ�ำลองขึ้น เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆที่เด็กมีความสนใจอยู่แล้ว เมื่อเด็กมี
ความสนใจในพฤติกรรมที่เด็กสนใจ เด็กก็จะจดจ�ำลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรมที่เด็กให้ความสนใจ และเด็ก
จะแสดงออกพฤติกรรมเลียนแบบตามลักษณะพฤติกรรมที่เด็กนั้นสนใจ เช่น เมื่อเด็กสนใจในการแสดงบทบาทสมมติ
เป็นคุณครู เด็กก็จะเลือกพฤติกรรมของคุณครูที่เด็กมีความสนใจ รู้สึกชอบ มาแสดงออกเป็นพฤติกรรมบทบาทสมมติ
ของตัวละครคุณครูที่เด็กได้รับบทบาท และเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วเด็กได้รับแรงเสริมที่ดี ได้แก่ ได้รับ
การยอมรับจากเพือ่ น ได้รบั ค�ำชมทีด่ ี จะท�ำให้เด็กมีความภูมใิ จและอยากจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมาอีก ซึง่ การแสดง
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พฤติกรรมเลียนเช่นนี้จะสามารถน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นถาวร คงทนต่อไปในอนาคต แต่ถ้าการแสดงออกพฤติกรรม
ในบทบาทสมมติแล้วไม่ได้รับแรงเสริมที่ดี เด็กก็จะรูส้ กึ ไม่อยากแสดงออกพฤติกรรมนัน้ อีก ท�ำให้เด็กไม่เกิดการเรียน
รู้จากพฤติกรรมเหล่านั้น ซึ่งการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆของเด็กเป็นการที่เด็กเรียนรู้มาจากการเลียนแบบพฤติกรรม
ที่เด็กได้พบและเกิดความสนใจ ในการแสดงบทบาทสมมติตามบทบาทต่างๆ ถ้าเป็นการแสดงออกในพฤติกรรมที่
ถูกต้อง เป็นการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ภายใต้สิทธิของตนเองและผู้อื่น เมื่อถึงในช่วงขั้นสรุปเด็กได้พูดคุยกับและรู้ว่า
พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกนัน้ เป็นพฤติกรรมทีด่ แี ละถูกต้อง เด็กก็จะเกิดการเรียนรูจ้ ากพฤติกรรมทีเ่ ด็กได้เลียนแบบไป
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura ซึ่งอ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล [8] ที่มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์
ส่วนมาก เป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัวแบบ โดยพฤติกรรมการเลียนแบบของมนุษย์จะเริ่ม
จากความสนใจ เมือ่ เกิดความสนใจก็จะเริม่ จดจำ� ลักษณะท่าทางต่างๆของพฤติกรรมทีส่ นใจ และจากนัน้ มนุษย์กจ็ ะลอง
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัวแบบที่ตนสนใจและจดจ�ำมา
7. ในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ นอกจากจะใช้กระบวนการขัน้ ตอนวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ นการแสดงบทบาท
สมมติต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ คือ การจัด
เตรียมสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ ชุดเครื่องแต่งกายในการแสดง และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
บทบาทสมมติต่างๆ ก็มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้กับเด็กตามเหตุการณ์ในสถานการณ์
จ�ำลองต่างๆนัน้ จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรูผ้ า่ นมุมมองและประสบการณ์ตา่ งๆได้มากขึน้ เมือ่ เด็กได้เห็นและใช้ของจริง
ทีใ่ ช้ในการแสดงบทบาทสมมติ จะทำ� ให้เด็กเข้าใจถึงบทบาทสมมติของตัวละครต่างๆตามเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆได้มากขึน้ เด็กจะสามารถเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระทำ� จากกิจกรรมบทบาทสมมติได้ดมี ากขึน้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bruner ซึ่งอ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล [8] ที่เกิดความเชื่อว่า การเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาที่บุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเปิด
โอกาสให้เด็กได้แสดงออกให้มากที่สุด และครูควรจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อให้เด็กได้ค้นพบเรียน
รู้และหาค�ำตอบด้วยตนเอง
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าทีท่ พี่ ึงกระท�ำของเด็กปฐมวัยโดยการลงมือท�ำด้วยตนเอง ผ่านเหตุการณ์สถานการณ์จ�ำลอง ท�ำให้เด็กมองเห็น
ถึงมโนทัศน์ที่ชัดเจน ท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในบทบาท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่
ที่ พึ ง กระท� ำ ของเด็ ก ปฐมวั ย ได้ ม ากขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ค วามสนใจ สามารถน� ำ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ไ ปใช้ ใ น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอภายในเวลา 30 นาที เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่พึง
กระท�ำของเด็กปฐมวัยมีรายละเอียดมาก ดังนัน้ ครูควรจัดสรรเวลาหรือขยายเวลา เพือ่ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสทำ� กิจกรรม
และมีเวลาให้ร่วมกันคิดมากขึ้น
2. การจัดแบ่งกลุม่ เด็กในการทำ� กิจกรรมบทบาทสมมติ ควรจัดให้จำ� นวนเด็กในกลุม่ มีประมาณ 4-5 คน เนือ่ งจาก
การจัดกลุ่มขนาดเล็กจะท�ำให้เด็กในแต่ละกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทุกคน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อทักษะทางสังคม ทักษะในการเข้าใจตนเอง
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ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive functions- EF) ในด้านPlanning and Organizing
การวางแผนและการจัดระบบด�ำเนินการเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวม จัดล�ำดับความส�ำคัญ จัดระบบ
โครงสร้าง จนถึงการแบ่งเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ นื่ ๆทีม่ ตี อ่ สิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระทำ� ของเด็กปฐมวัย
เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน และกิจกรรมเล่านิทานภาพประกอบ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ มี่ ตี อ่ ประเด็นอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำของ
เด็กในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการอยู่รอด เด็กทุกคนต้องได้มีชีวิตรอด มีที่อยู่อาศัย มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เด็กทุกคนต้องได้
รับอาหารทีด่ แี ละเพียงพอต่อร่างกาย หน้าทีข่ องเด็ก ก็คอื การรับประทานอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์และเพียงพอกับร่างกาย
เมื่อเด็กเจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ ในหน้าที่ของเด็ก เมื่อเจ็บป่วยจะต้องให้แพทย์ตรวจรักษา เชื่อฟัง
ค�ำแนะน�ำจากแพทย์ ในด้านการได้รับการส่งเสริม เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน้าที่ที่เด็กพึงกระท�ำ
คือ การไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของผู้ปกครองและคุณครู เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัด
โปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 คน โดยวีธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ รอบที่ 1 สร้างแบบสอบถามลักษณะเป็นค�ำถาม
ปลายเปิด เก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ รอบที่ 2 นำ� คำ� ตอบทีว่ เิ คราะห์จากรอบแรกมาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ 5 ระดับ ให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมให้แต่ละคนประเมินค่าในแต่ละข้อ รอบที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเหมือนเดิมกับรอบที่สอง และมีการเพิ่มการแสดงต�ำแหน่งค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมยืนยันค�ำตอบของตน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา การตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จำ� นวน 5 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องตรงตามเนือ้ หารวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.97 ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การสอนพลศึกษาในชัน้ เรียน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐาน
ที่ 1 ด้านหลักสูตรพลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ด้าน
ครูพลศึกษา 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 5 ด้าน
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ 2) การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐาน
ที่ 6 ด้านบุคลากร 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาแข่งกีฬา 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9
ด้านผูฝ้ กึ สอนกีฬา 1 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดพลศึกษาเพือ่ นันทนาการ 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ด้านการจัด
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 1 ตัวบ่งชี้
5) การจัดกิจกรรมพลศึกษาพิเศษ 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่
13 ด้านครูในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาพิเศษ 4 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์เป็นระดับคะแนน 1 – 4 แบ่งระดับคุณภาพ
เป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง
ค�ำส�ำคัญ: เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การจัดโปรแกรมพลศึกษา เทคนิคเดลฟาย
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Abstract
The purposes of this research were to develop the components, standards, indicators, and evaluation criteria
for physical education program management in elementary schools Samples of this study included 21 educational
experts by purposive sampling and three-round questionnaires were used as a tool in this study. Data were collected by
using the Delphi technique. Round 1 Opened End question asking the opinions of experts. Round 2 Use the answers
that are analyzed from the first round to create a questionnaire with a 5-level rating scale. Use the original set for
each person to evaluate the value in each item. Round 3 the same query as the second round. And has increased the
median position display and the interquartile range So that the original set of experts confirm their answer The data
were analyzed by the median, the mode, and the interquartile range.
The results of this study were as follows: the development of standard criteria for physical education program
management in elementary schools the quality inspection by 5 experts, with the corresponding index according to the
total content, with an average of 0.97 as a whole consisted of 5 components, 13 standards, and 37 key indicators. Five
components included 1) class Instruction of physical education, with 5 standards of the physical education curriculum
including 3 indicators, the instructional management of physical education including 4 indicators, the instructors of
physical education including 6 indicators, the instructional equipment with arena and facilities including 3 indicators,
and the measurement and evaluation in physical education including 3 indicators. 2) Intramural athletic, with 2 standards
and 7 key indicators. They were the standards of administrative personnel including 3 indicators and the organizing
personnel including 4 indicators. 3) Interscholastic athletic, with 2 standards and 3 key indicators. They were the
standard of applying for a competition including 2 indicators and the standard of the coach including 1 indicator. 4)
Physical education for recreation, with 2 standards and 3 indicators. They were the standard of physical education
activities for recreation including 2 indicators and the standard of participants in physical education activities for
recreation including 1 indicator. 5) Adapted physical education activities, with 2 standards and 5 indicators. They
were the standard of learner quality including 1 indicator and the standard instructors of adapted physical education
activities including 4 indicators. There were 4 scales in the criteria ranging from level 4 meaning excellent, 3 as a
good level, 2 as a fair level, and 1 as a poor level.
Keywords: standards criteria, indicator, physical education program management, delphi technique
บทน�ำ

การจัดโปรแกรมพลศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนให้บรรยากาศการเรียนการสอนพลศึกษา
ของโรงเรียนดีตามไปด้วย และสามารถส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพของผู้เรียนในระยะยาวต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนที่
เรียนอยู่ในโรงเรียนทุก ๆ คนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพลศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน [1-2] ดังนั้น การที่
จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมทางกาย ได้ออกก�ำลัง
กาย ได้เล่นกีฬา ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ทางโรงเรียนจะต้องจัด
โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนให้ครบทั้ง 5 โปรแกรม ได้แก่ 1) โปรแกรมการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน 2) โปรแกรม
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 3) โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 4) โปรแกรมการจัดพลศึกษาเพื่อ
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นันทนาการ 5) โปรแกรมการจัดกิจกรรมพลศึกษาพิเศษ [3-4] สิ่งส�ำคัญในการวางเป้าหมายทางพลศึกษาก็คือ
ต้ อ งสามารถให้ ผู ้ เ รี ย นบรรลุ ซึ่ ง เป้ า หมายทางการศึ ก ษาด้ ว ย เป้ า หมายและจุ ด มุ ่ ง หมายทางพลศึ ก ษา ถื อ เป็ น
พื้นฐานที่ส�ำคัญในการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน ดังนั้น การตั้งเป้าหมายทางพลศึกษาต้องชัดเจน ไม่
คลุมเครือ สามารถวัดได้ สามารถพิสูจน์ความจริงได้ โดยตั้งอยู่บนผลของการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัย วัตถุประสงค์
เบื้องต้นของพลศึกษา คือ การพัฒนาทุก ๆ ด้าน และเป็นแนวทางส�ำหรับนักพลศึกษาและครู พลศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน การมีโปรแกรมพลศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในโรงเรียนสามารถส่งผลอย่าง
มากต่อสุขภาพของบุคคลในชาติ และบางทีเป็นโอกาสเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น [5] ดังนั้น ครูพลศึกษาในโรงเรียน
ที่รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง
มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการประเมินที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ก�ำหนด รวมทั้งต้องมีกรอบหลักสูตรที่
ทันสมัย [6]
จากการศึกษางานวิจยั เรือ่ ง สภาพและปัญหาการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมที่
ผ่านมามีปญ
ั หาหลายประการทีส่ ง่ ผลต่อการจัดโปรแกรมพลศึกษาทัง้ 5 โปรแกรม ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณปัญหา
ด้านบุคลากรทาง พลศึกษา ปัญหาด้านสือ่ การสอน วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ สถานที่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ปัญหามีครู
พลศึกษาไม่เพียงพอ หรือมีวุฒิไม่ตรงทางพลศึกษา ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำหลักสูตร เป็นต้น [7-8]
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การบริหารจัดการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร [9] โปรแกรม
พลศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็น
สิ่งส�ำคัญในการช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงความสามารถ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิด
การเรียนรู้ในรูปแบบการเคลื่อนไหว เช่น กีฬา เต้นร�ำ กิจกรรมนันทนาการ และสมรรถภาพทางกาย นอกจากจะท�ำให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะกีฬาต่าง ๆ แล้ว [10] โปรแกรมพลศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานจะต้องให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมพลศึกษา และต้องตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนด้วย ดังนัน้
มาตรฐานจึงเป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง
การกำ� หนดให้มมี าตรฐานการศึกษาถือได้วา่ เป็นการให้ความสำ� คัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ ได้แก่ สถานศึกษาทุกแห่ง
มีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมาตรฐานจะทำ� ให้สถานศึกษาเกิดความเข้าใจชัดเจน
ว่าจะต้องพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อที่จะพัฒนาการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน [11] ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา เพือ่ เป็น
แนวทางในการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน และมีการก�ำหนดตัวบ่งชี้
ที่ชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งสามารถส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ มีความเป็นรูปธรรม ยัง่ จะเป็นผลดีตอ่ การติดตามตรวจสอบและการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ พัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรม พลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดโปรแกรมพลศึกษาประกอบด้วย นักวิชาการทาง
พลศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 ท่าน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)
เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยก�ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้
1. นักวิชาการเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
คือ เป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือมีต�ำแหน่งทางวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป มีประสบการณ์
ในการท�ำงานอย่างน้อย 10 ปี จ�ำนวน 5 ท่าน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถม
ศึกษา คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 10 ปี จ�ำนวน 5 ท่าน
3. ครูพลศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
คือ เป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีต�ำแหน่งทางวิชาการครูช�ำนาญการขึ้นไป มีประสบการณ์
ในการท�ำงานอย่างน้อย 10 ปี จ�ำนวน 11 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน
การจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธวี จิ ยั ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการศึกษานี้
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิธีวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 ท่าน รวม 3 รอบ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
เดลฟายรอบที่ 1 โดยการสร้างแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ประกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา เก็บรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ หลังจากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์โดยละเอียดและน�ำมาสังเคราะห์เป็นประเด็น โดยพิจารณาตัดทอนข้อความทีซ่ ำ�้ กัน
เดลฟายรอบที่ 2 โดยการน�ำค�ำตอบที่วิเคราะห์ได้จากรอบแรกมา สร้างเป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ 5 ระดับ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนประเมินค่าในแต่ละข้อ รวมทั้งเหตุผลที่เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อลงในช่องว่างที่เว้นไว้ตอนท้าย หรือจะแก้ไขส�ำนวนผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมได้ แล้วส่งแบบสอบถามในรอบนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม เมื่อได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจึงน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์
ค�ำตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการน�ำค�ำตอบแต่ละตัวบ่งชี้มาหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์
เดลฟายรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ 5 ระดับ โดยเป็นข้อค�ำถาม
เหมือนเดิมกับแบบสอบถามรอบทีส่ อง เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญกลุม่ เดิมแต่ละคนประเมินค่าในแต่ละตัวบ่งชี้ และมีการเพิม่ เติม
การรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มโดยได้แสดงต�ำแหน่งของค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ รวมทั้งต�ำแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ๆ ตอบในแบบสอบถามจากรอบที่สอง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของค�ำตอบของตนเมื่อเทียบกับค�ำตอบของกลุ่มจะได้ทบทวนค�ำตอบของตนใน
รอบที่สาม โดยอาจเปลี่ยนแปลงค�ำตอบของตนให้เข้ามาอยู่ในพิสัยระหว่างควอไทล์ หรือยืนยันค�ำตอบเดิมของตน
แต่หากคำ� ตอบเดิมอยูน่ อกพิสยั ระหว่างควอไทล์ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้คำ� ตอบจะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย เมือ่ ได้ขอ้ มูล
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค�ำตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยการน�ำค�ำตอบแต่ละตัวบ่งชี้
มาหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ หากพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก กล่าวคือค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบมาก ก็จะยุติกระบวนการวิจัยในรอบที่สาม
เมื่อได้ผลจากการเก็บข้อมูลโดยการใช้เทคนิคเดลฟาย ทั้ง 3 รอบ จึงน�ำแบบสอบถามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
โปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรงเชิง
เนื้อหา ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน โดยการสุ่มแบบเจาะจง
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ขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สร้างแบบสอบถาม 2) ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย น�ำแบบสอบถามรอบที่ 1 ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 ท่าน ตอบแบบสอบถาม
จากนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน น�ำมาปรับปรุงพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 3) ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้ในการท�ำแบบสอบถามรอบที่ 2
โดยเป็นแบบสอบถามเป็นข้อความปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert Scale) 4) น�ำแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 21 ท่าน ซึ่งเป็นการท�ำเดลฟายรอบที่ 2 จากนั้นผู้วิจัยจะ
น�ำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 5) ปรับปรุงแบบสอบถาม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาส�ำหรับเดลฟาย
รอบที่ 3 โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แล้วน�ำไปใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 ท่าน (ชุดเดิม) ตอบอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อยืนยันค�ำตอบที่ได้ตอบไปแล้วว่าเป็นเช่นเดียวกับความคิดเห็นเช่นเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่
6) นำ� ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญจากเดลฟายรอบที่ 3 มาวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อหาข้อสรุปสาระส�ำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา 7) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสรุปเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นคำ� ถามปลายเปิดทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา เก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นท�ำการวิเคราะห์โดยละเอียดและน�ำมา
สังเคราะห์เป็นประเด็น โดยพิจารณาตัดทอนข้อความทีซ่ ำ�้ กัน สรุปเป็นมาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษา เพือ่ รวบรวมใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 2 2) การวิเคราะห์ผลการวิจยั ในรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 นั้น ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) การสรุปผลการวิจยั พิจารณาจากมาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา และเกณฑ์การจัด
โปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ทีม่ คี า่ มัธยฐาน อยูร่ ะหว่าง 3.50 – 5.00 มีคา่ สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่า
มัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 มีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 [12] ซึง่ เป็นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้วา่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (consensus)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า เกณฑ์
มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหารวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.97 ควรประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
13 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตร
พลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ด้านครูพลศึกษา 6
ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 5 ด้านการวัดและ
ประเมินผลทางพลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ 2) การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 6 ด้าน
บุคลากร 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาแข่งกีฬา 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9 ด้านผู้ฝึกสอน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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กีฬา 1 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ด้านการจัดกิจกรรม
พลศึกษาเพื่อนันทนาการ 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 1 ตัวบ่งชี้ 5) การจัด
กิจกรรมพลศึกษาพิเศษ 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 13 ด้าน
ครูในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาพิเศษ 4 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์เป็นระดับคะแนน 1 – 4 แบ่งระดับคุณภาพเป็น 4
ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง
การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 3 เพื่อแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อค�ำถามของการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของความเหมาะสมของมาตรฐานการจัดโปรแกรม
พลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จากการท�ำเดลฟายโดยผู้เชี่ยวชาญ 21 คน รอบที่ 3

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

Median Mode

องค์ประกอบที่ 1 การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน จ�ำนวน 5
มาตรฐานมาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรพลศึกษา
ตั ง บ่ ง ชี้ 1.1 หลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ วั ย และพั ฒ นาการของ 5.00
ผูเ้ รียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและบริบท
ของโรงเรียน
5.00
ตัวบ่งชี้ 1.2 มีการจัดเนือ้ หาและประสบการณ์การเรียนรูเ้ หมาะสม
กับเพศและวัยผู้เรียน
4.00
ตัวบ่งชี้ 1.3 การจัดโครงสร้างของหลักสูตรพลศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีการกำ� หนดจุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุม 5 ด้าน
ได้แก่ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชี้ 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค�ำนึงถึงเพศ อายุ
ระดับความสามารถ และสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 2.3 จ�ำนวนกิจกรรมพลศึกษาที่ก�ำหนดให้ผู้เรียนเรียน
ตัวบ่งชี้ 2.4 มีการผลิตเลือกใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้

ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

4.00

1.00

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
4.00

5.00
4.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
มาก สอดคล้อง
1.00

มาก

สอดคล้อง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูพลศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ครูพลศึกษามีคุณวุฒิทางพลศึกษาและความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ 3.2 ครูพลศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
ตัวบ่งชี้ 3.3 อัตราส่วนของครูพลศึกษาต่อจ�ำนวนผู้เรียนโดย
เฉลี่ยในการสอนแต่ละครั้ง
ตัวบ่งชี้ 3.4 ครูพลศึกษามีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธี
การใหม่ ๆ
ตัวบ่งชี้ 3.5 การเตรียมการสอนของครูพลศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.6 จ�ำนวนชั่วโมงการสอน (ไม่รวมชั่วโมงกิจกรรม)
ของครูพลศึกษาใน 1 สัปดาห์

Median Mode
5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
5.00
5.00

5.00
5.0
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง
1.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

มาตรฐานที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ 4.1 มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน 5.00
ครอบคลุม 5 ด้าน (ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ ด้าน
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และคุณธรรมจริยธรรม)
ตัวบ่งชี้ 4.2 มีการน�ำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน 5.00
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ 4.3 มีการจัดท�ำรายงานผลการเรียนรู้
5.00
มาตรฐานที่ 5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก
ตัวบ่งชี้ 5.1 จ�ำนวนอุปกรณ์และวัสดุส�ำหรับการเรียนการสอน 5.00
วิชาพลศึกษาต่อผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.2 มีสถานที่ อุปกรณ์ และวัสดุการเรียนการสอน 5.00
เพียงพอ
ตัวบ่งชี้ 5.3 มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางพลศึกษาอย่างเพียงพอ 5.00
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ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

Median Mode

องค์ ป ระกอบที่ 2 การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในโรงเรี ย น
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6 ด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 6.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นมีส่วนร่วมในการจัดและ 5.00
ด�ำเนินการแข่งขัน
ตัวบ่งชี้ 6.2 กรรมการผูต้ ดั สินกีฬาภายในโรงเรียนแต่ละชนิดกีฬา 5.00
ตัวบ่งชี้ 6.3 ผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกให้ความ 5.00
ร่วมมือในการด�ำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

องค์ ป ระกอบที่ 3 การจัด การแข่ง ขัน กีฬาระหว่างโรงเรี ยน
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ตัวบ่งชี้ 8.1 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง 5.00
โรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 8.2 เวลาทีใ่ ช้ในการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันกีฬาระหว่าง 5.00
โรงเรียน

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

4.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

มาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 7.1 การมีส่วนในการจัดและด�ำเนินการแข่งขันกีฬา
ภายในของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 7.2 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในกีฬาภายในโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 7.3 การเลือกประเภทกีฬาเพื่อจัดแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 7.4 จำ� นวนผูเ้ รียนทีม่ สี ว่ นร่วมในการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน

มาตรฐานที่ 9 ด้านผู้ฝึกสอนกีฬา
ตังบ่งชี้ 9.1 คุณสมบัติผู้ฝึกสอนกีฬา

4.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

Median Mode

องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษาเพื่อนันทนาการ ประกอบด้วย 2
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพลศึ ก ษาเพื่ อ 5.00
นันทนาการ
5.00
ตัวบ่งชี้ 10.1 การเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 10.2 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ

5.00
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

5.00

0.50 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

มาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อ
นันทนาการ
5.00
ตัวบ่งชี้ 11.1 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ
องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 12.1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ก�ำหนด 5.00
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
มาตรฐานที่ 13 ด้านครูในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 13.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ 13.2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะ
ในการจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ 13.3 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ใน
การพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ�ำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 13.4 ครูมกี ารวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายสอดคล้อง
กับผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมีความต่อมาตรฐาน
การจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา รอบที่ 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มาตรฐาน และ 37
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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1. องค์ประกอบที่ 1 การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจ�ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 17 ตัวบ่งชี้ (Mdn =
5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อความเหมาะสมในระดับมาก จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 และ
2.4 (Mdn = 4.00, Mo = 4.00, IQR = 1.00)
2. องค์ประกอบที่ 2 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 7 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo =
5.00, IQR = 0.00 – 1.00)
3. องค์ประกอบที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo =
5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อความเหมาะสมในระดับมาก จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 9.1 (Mdn = 4.00, Mo
= 4.00, IQR = 1.00)
4. องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษาเพื่อนันทนาการ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิด
เห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR =
0 – 0.05)
5. องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ จำ� นวน 13 มาตรฐาน และ 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การสอนพลศึกษาในชัน้
เรียน จ�ำนวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรพลศึกษา จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา จ�ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ด้านครูพลศึกษา จ�ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
ที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และ
สิง่ อำ� นวยความสะดวก จำ� นวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำ� นวน 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 6 ด้านบุคลากร จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน จ�ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จ�ำนวน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบ
ด้วย มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 9 ด้านผูฝ้ กึ สอนกีฬา องค์ประกอบ
ที่ 4 การจัดพลศึกษาเพื่อนันทนาการ จ�ำนวน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 10 ด้านการจัดกิจกรรม
พลศึกษาเพื่อนันทนาการ จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนการ จ�ำนวน
1 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 5 การจัดกิจกรรมพลศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐาน
ที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 13 ด้านครูในการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 4 ตัวบ่งชี้
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
ซึง่ เป็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรกำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ หรือวางนโยบายเพือ่ จะพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีร่ ะบุไว้ ซึง่ สอดคล้องกับ สุคนธ์
สินธพานนท์ [13] กล่าวว่า ปัจจัยสำ� คัญทีจ่ ะส่งผลให้สถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในวงการศึกษานัน้
ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ ำ� ทีด่ มี วี สิ ยั ทัศน์ พร้อมนำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในทางสร้างสรรค์ มีความรูค้ วามสามารถในการบริหาร
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จัดการทั้งด้านวิชาการ การดูแลผู้เรียน บุคลากรทุกฝ่าย มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถ คณะครู-อาจารย์
เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็น
ไปตามเป้าหมายของหลักสูตรระดับชาติ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
ผูเ้ รียนด้วยรูปแบบการสอน วิธกี ารสอน เทคนิคการสอนและกระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย โดยมีการวิจยั เพือ่ พัฒนา
ควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย ดังที่ พัชราภา
เกิดโภคทรัพย์ [14] ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย พบว่า การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนพลศึกษาจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญร้อยละ 75 ใช้วิธีการแบบศึกษาด้วยตนเอง สมรรถนะของนักเรียนด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
และความมีวินัยเป็นประเด็นที่ครูผู้สอนพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนามากที่สุด
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ควรน� ำ มาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ป ระเมิ น การจั ด โปรแกรมพลศึ ก ษา ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไป
ประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�ำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษาไปทดลองใช้กบั โรงเรียนเทศบาล และ
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เพื่อให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
2. ควรมีการวิจัยติดตามผลการใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานการจัดโปรแกรม
พลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อปรับรายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริม
ทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง ทีม่ อี ายุระหว่าง
3 – 4 ปี ที่ก�ำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 1 จ�ำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
ประเภทขนมไทยเพือ่ ส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเอง 24 แผน และแบบประเมินเชิงปฏิบตั กิ ารทักษะการควบคุมตนเอง
ของเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีทกั ษะการควบคุมตนเอง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เด็กมีทักษะการควบคุมตนเอง มีสมาธิ
จดจ่อใส่ใจในการทำ� กิจกรรม ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดขี นึ้ และสามารถติดตามประเมินตนเองในการทำ� กิจกรรม
ได้ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมประกอบอาหาร ขนมไทย การควบคุมตนเอง เด็กปฐมวัย
Abstract
The objective of this study was to study the effects of Thai dessert cooking activity provision on the self-control
skill of young children. The target group of this study was 22 of male and female young children who were 3-4 years
old. They were studying in kindergarten 1 in the 2nd of 2018 at Ramkhamhaeng University Demonstration School
(Elementary Level), in Bang Kapi district of Bangkok 1. The instruments included 24 lesson plans of cooking Thai
dessert activities and the performance test on skill self-control of preschool children. Data was analyzed by mean,
standard deviation.
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The results of the study showed that young children who received Thai dessert cooking activities provision
had higher posttest self-control skill scores than the pretest with statistically significant at .05. Then children had
better self-control skills, concentration, focus on activities, better control their emotions. In addition, they could be
better follow up self-assessment in activities.
Keywords: cooking, Thai dessert, self-control, young children
บทน�ำ

การศึกษาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะ
การน�ำสือ่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ ซึง่ เด็กในวัยแรกเกิด – 6 ขวบในปัจจุบนั ทีเ่ กิดมาพร้อมสือ่ เทคโนโลยี
การสือ่ สารของเด็กปฐมวัยโดยไม่ได้รบั การดูแล หรือให้ความรูใ้ นการใช้สอื่ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมจากครอบครัว หรือ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างท�ำให้เป็นสาเหตุของการเกิดสมาธิสั้น สนใจอะไรในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่จดจ่อกับสิ่งใดได้ในเวลา
นาน ๆ กับสิง่ ทีก่ ำ� ลังปฏิบตั ิ และในปัจจุบนั การเรียนรูท้ มี่ กี ารแข่งขันสูง ส่งผลกระทบต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มที กั ษะจำ� เป็นต่อการดำ� รงชีวติ เพือ่ เตรียมให้เด็กปฐมวัยเป็นผูม้ ที กั ษะในการเผชิญชีวติ
ในโลกทีม่ กี ระแสการเปลีย่ นแปลง ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 นัน้ คือ ทักษะชีวติ ทีน่ บั ว่าเป็นพืน้ ฐาน
สำ� คัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีต่ อ้ งเผชิญกับสิง่ แวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา หากเด็กปฐมวัยได้รบั การส่งเสริมเกีย่ วกับทักษะชีวติ ตัง้ แต่ยงั เล็กโดยการปูพนื้ ฐานจากพ่อแม่ ครอบครัว และ
จากโรงเรียนให้เด็กมีทักษะชีวิต มีความเข้มแข็ง มั่นคง พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม และเผชิญกับปัญหา แก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย สามารถดูแลตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเอง จัดการกับความต้องการของตนเอง
ที่พบในชีวิตประจ�ำวัน [1] และในปัจจุบันการเตรียมความพร้อม การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย ครูควรจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ จัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยค�ำนึงถึงหลักพัฒนาการของเด็ก และจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตเพิ่มเติมจะท�ำให้เด็กมีความอยากเรียนรู้ อยากหาค�ำตอบ และ
เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองตามความสนใจ เพราะการเรียนรูข้ องเด็กต้องอาศัยประสบการณ์ตรง
สิ่งที่เป็นรูปธรรมผ่านการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสการลงมือปฏิบัติจึงเป็นวิธีการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กได้ท�ำในสิ่งที่
ตนเองพอใจ มีความสนุกสนานเป็นการสนองความกระตือรือร้นความใฝ่รู้ของเด็ก เมื่อเด็กในช่วงปฐมวัยเจริญเติบโต
ทางด้านพัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ รวมไปถึงความคิดรวบยอด หรือสติปัญญาของเด็กจะถูกพัฒนา
ตามไปด้วย โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามการเจริญเติบโต และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นล�ำดับ
ขั้นตามช่วงวัยของชีวิต [2]
สุภาวดี หาญเมธี [3] กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมและการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่จากพ่อแม่ ครู
และผูด้ แู ลเด็กมีความจำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็ก เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
โดยค�ำนึงถึงตัวเด็กเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะชีวติ สามารถควบคุมตนเอง
จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจกับสิ่งเร้าที่ไม่เหมาะสม มีความอดทน คิดมีเหตุมีผล คิดอย่างมีระบบ ท�ำงาน
เป็นรู้ จักวางแผนก่อนลงมือท�ำ รู้จักแก้ไขปัญหา และสามารถติดตามประเมินตนเอง หากเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีเป็นไปตามขั้นตอนของพัฒนาการเด็กแล้ว ก็จะท�ำให้เด็กมีความพร้อม
และมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปอย่างสูงสุด
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จากปัญหาดังกล่าวและสภาพห้องเรียนในปัจจุบันซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจ�ำชั้นในภาคเรียนที่ 1 จากการสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก ๆ พบว่า ขณะที่คุณครูเล่านิทานเด็กจะให้ความสนใจในระยะเวลาสั้น ๆ สร้างชิ้นงาน กิจกรรม
ศิลปะ เมื่อเด็กปฏิบัติในระยะเวลาหนึ่ง เด็กจะให้ความสนใจกับกิจกรรมอื่น เช่น เมื่อเพื่อนเข้ามาชวนคุยเด็กจะหันไป
คุยกับเพือ่ นเล่นกับเพือ่ น หันไปดูการ์ตนู ไม่สนใจกับกิจกรรมทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ เด็กไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ให้จดจ่อกับงานที่กังลังท�ำอยู่ได้ และไม่รอคอยในการท�ำกิจกรรม เข้าแถวรอรับสิ่งของจากครู การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมากขึน้ มีหลายวิธี เช่น กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมร้องเพลง
กิจกรรมเต้นร�ำ และกิจกรรมการท�ำขนมไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความอดทน เพราะเนื่องจากการ
ท�ำขนมไทยมีความซับซ้อน มีความประณีตในขัน้ ตอนการท�ำขนม เด็กจะต้องมีความอดทนในการปัน้ ขนมแต่ละลูกเพือ่
ให้ได้ขนมทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ นำ� ไปปรุงจนสุก จนกว่าจะทำ� ขนมสำ� เร็จ ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นครูทสี่ อนระดับชัน้ อนุบาล 3-4
ขวบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม) จึงมีความสนใจวิธกี ารจัดประสบการณ์การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรม
ประกอบอาหาร จึงได้เลือกกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ซึ่งเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต
ลงมือทำ� ขนมด้วยการปัน้ หยิบจับขนม การฟังค�ำสัง่ การดมกลิน่ การชิมรสชาติของขนม และได้แสดงความคิดเห็นจาก
การประกอบขนมไทย ส่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะการควบคุมตนเอง มีความตัง้ ใจ มีความมุง่ มัน่ ในขณะทำ� กิจกรรมมีสมาธิ
ในการท�ำงาน มีความรับผิดชอบ เมือ่ ตัง้ ใจและลงมือท�ำเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่วา่ จะมีอปุ สรรคใด ๆ ก็พร้อม ฝ่าฟันให้
ประสบความส�ำเร็จเพราะเด็กได้ลงมือทุกขั้นตอน รวมทั้งเกิดความสนุกสนานในขณะปฏิบัติ ซึ่งในขณะที่เด็กได้เรียน
รู้ผ่านกิจกรรม ได้ลงมือท�ำขนมตัวเด็กเองจะไม่สามารถทราบเลยว่าจะเกิดสถานการณ์หรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น จากการ
ท�ำกิจกรรมเด็กเรียนรู้และลงมือท�ำขนมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เพื่อให้ขนมนั้นออกมามีรูปร่างลักษณะเสมือนต้นแบบ
ทั้งรูปร่าง ลักษณะ หากเด็กได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยแล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่าเด็กมีสมาธิ
มีความมุ่งมั่นและอดทนในการท�ำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ท�ำ ไม่ให้ความสนใจกับสิ่งเร้าต่าง ๆ
ได้ดียิ่งขึ้นเช่น การพับเสื้อผ้า การพับกระดาษ การรอคอย และสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้โกรธง่าย
หรือหงุดหงิดได้ง่าย และยังสามารถบอกจุดบกพร่องของตนเองพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
จากสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย
เพื่อส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยผู้บริหารศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย
การด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 3-4 ปี ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 22 คน
จากจ�ำนวนเด็กทั้งห้อง 22 คน
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 1) ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย 2) ตัวแปรตาม
คือ ทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย
ระยะเวลาในการวิจัย ใช้ระยะเวลาในการวิจัยเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์
วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลาวันละ 25 - 30 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย จ�ำนวน 24 แผน 2)
แบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเอง จ�ำนวน 3 ข้อและแบบบันทึกการสังเกตทักษะการควบคุมตนเอง
ของเด็กปฐมวัย
แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ระดับชัน้ อนุบาล 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนาขึน้ จ�ำนวน
24 แผน โดยมีล�ำดับขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ (1) ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
2560 (อายุ 3- 4 ปี) และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
[4] (2) จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ต�ำราขนมไทยและรายการอาหารประเภทขนมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัยได้น�ำเอกสารมาท�ำการเลือกรายการอาหารร่วมกับเด็กโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกรายการ
ขนมไทยได้ทั้งหมด 8 รายการที่เหมาะสมกับการส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเอง มีขั้นตอนไม่ยากซับซ้อนเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 3-4 ขวบประกอบด้วยกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ ขนมบัวลอย ขนมทับทิมกรอบขนมครองแครง ขนมไข่
นกกระทา ขนมโค ขนมต้ม สาคูบัวลอย และขนมลูกชุบ (3) สร้างแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนม
ไทยส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีส่ มั พันธ์กบั หน่วยการเรียนรูโ้ ดยมีขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน โดยก�ำหนดจุดประสงค์ เนือ้ หา การดำ� เนินกิจกรรม สือ่ การเรียนและการประเมินผล
ซึ่งมีการด�ำเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 24 แผน โดยใน 1 สัปดาห์ จะด�ำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 แผน คือ วันจันทร์
อังคาร และพุธ โดยจัดกิจกรรมวันละ 45 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (3.1) กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย
เป็นส่วนทีร่ ะบุถงึ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ไว้ให้เด็กในแต่ละวัน (3.2) จุดประสงค์ เป็นผลทีแ่ สดงถึงความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมจนบรรลุเป้าหมาย (3.3) ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุถึงขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย หมายถึง การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็ก
ได้ลงมือท�ำขนมไทยที่ต้องการใช้การปั้น การนวด มีขั้นตอนการท�ำไม่ซับซ้อน ได้แก่ ขนมบัวลอย ขนมทับทิมกรอบ
ขนมครองแครง ขนมไข่นกกระทา ขนมโค ขนมสาคูบัวลอย ขนมต้ม ขนมลูกชุบ ซึ่งเป็นรายการขนมไทยที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท�ำขนมด้วยความพากเพียรพยายามจนเกิดความส�ำเร็จ โดยมีกระบวนการในการท�ำ
กิจกรรม 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ กระตุน้ ความสนใจ เป็นขัน้ นำ� เข้าสูก่ จิ กรรมการทำ� ขนมไทยส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่านิทาน
หรือร้องเพลง หรือท่องค�ำคล้องจอง แนะน�ำชื่อ สังเกต อภิปรายลักษณะและส่วนผสมของขนมไทย รวมถึงการสร้าง
ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทย
ร่วมกัน ขั้นเตรียมก่อนปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ และครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุดิบ เลือก หยิบ เตรียมวัตถุดิบที่จะใช้
ในการท�ำขนมไทย ออกแบบขนม และสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการท�ำขนมไทยด้วยวิธีการปั้นเป็นรูปทรงลักษณะ
ต่าง ๆ แล้วน�ำเสนอด้วยวิธีการบอกเล่าเกี่ยวกับลักษณะและจ�ำนวนของขนมไทยที่เด็กปั้นได้ ขั้นปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ
ลงมือท�ำขนมด้วยวิธกี ารผสมแป้งกับนำ�้ ผสมวัตถุดบิ เข้าด้วยกัน นวดแป้ง ปัน้ ถัว่ หรือแป้งให้เป็นรูปทรงเสมือนจริงของ
ขนมแต่ละชนิด แล้วน�ำไปปรุงกับส่วนผสม ได้แก่ น�้ำตาล น�้ำกะทิ ในกระทะไฟฟ้า เพื่อท�ำให้ขนมสุก ตักใส่ถ้วยพร้อม
รับประทาน โดยในขั้นตอนนี้ครูมีหน้าที่ในการสังเกตการท�ำขนม แนะน�ำช่วยเหลือ คอยกระตุ้น และสังเกตพฤติกรรม
การจดจ่อใส่ใจกับสิง่ ทีท่ ำ� ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองเมือ่ มีสงิ่ เร้าเข้ามารบกวนหรือเมือ่ เจออุปสรรค์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความโกรธ หรือไม่เดินหรือเล่นอุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรมจนเกิดความเสียหาย แม้จะมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เข้ามา
รบกวนในขณะท�ำกิจกรรมอดทนรอคอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความสุข สนุกสนาน จนส�ำเร็จ ขั้นสรุป เด็กน�ำเสนอ
ผลงานของตนเองบอกความรู้สึกต่อผลงานของตนเองหรือบอกข้อบกพร่องของผลงานในส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขปรับปรุงให้ดขี นึ้ และร่วมกันสรุปขัน้ ตอนในการประกอบอาหารประเภทขนมไทย ทบทวนกิจกรรมกระบวนการ
ทำ� ขนมไทย (4) น�ำแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านแผนการจัด
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ประสบการณ์ จ�ำนวน 24 แผนที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ ปรับปรุง
และแก้ไข หาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยของเด็กปฐมวัยโดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างทักษะการควบคุมตนเองกับจุดประสงค์ (IOC) จ�ำนวน 3 ชุดจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน
(5) น�ำแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้คะแนน IOC อยู่ที่ 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่า
ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ถือว่าใช้ได้ และผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้ จุดประสงค์ควรแสดงให้เห็นทักษะในการควบคุม
ตนเองทั้ง 3 ข้อขั้นตอนการจัดกิจกรรมควรปรับให้สอดคล้องและแสดงให้เห็นถึงทักษะในการควบคุมตนเองและ
แก้ไขภาษาให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย (6) น�ำแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยเพื่อส่งเสริมทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
การสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (1) ศึกษารายละเอียดของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และ 2560 ส�ำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี (2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการสร้างแบบประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และหลักการจัดการเรียนรู้ (3) ศึกษาวิธี
การสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะในควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จากเอกสาร ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นแบบประเมินทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (4) ด�ำเนินการสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติ
การทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จ�ำนวน 3 ข้อ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุม
ตนเอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ และการติดตามประเมินตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ชุดประเมิน
การจดจ่อใส่ใจ จ�ำนวน 1 ข้อ ชุดแบบประเมินการควบคุมอารมณ์ จ�ำนวน 1 ข้อ และแบบประเมินทักษะการติดตาม
ติดตามประเมินตนเอง จ�ำนวน 1 ข้อ (5) น�ำแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญจำ� นวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา พิจารณาความเหมาะสมและองค์ประกอบของชุดกิจกรรม
ว่ามีความครอบคลุมกับเนือ้ หา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้คะแนนค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาอยูใ่ นระดับ 0.67 – 1.00 ซึง่ ถือว่า
น�ำไปใช้ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะโดยควรใส่ภาพเพื่อแสดงกิจกรรมให้ชัดเจน และการจัดกิจกรรม
ทีม่ กี ารควบคุมอารมณ์ควรมีสถานการณ์ทแี่ สดงอารมณ์แต่กจิ กรรมศิลปะปะติดเป็นการท�ำงานกับตนเองไม่ได้มโี อกาส
ที่แสดงอารมณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญโดยแนะน�ำให้ใช้รูปภาพและเนื้อหาที่มี
ความชัดเจนและเหมาะสมกับวัย (6) เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำและได้ปรับปรุงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน�ำแบบประเมิน
เชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ผลการวิจัย
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีทกั ษะการควบคุมตนเองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง เด็กมีทกั ษะการควบคุมตนเองมีสมาธิ จดจ่อใส่ใจในการทำ� กิจกรรม ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้ดีขึ้น และสามารถติดตามประเมินตนเองในการท�ำกิจกรรมได้ดีขึ้น
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
µ
σ
กลุ่มทดลอง
คะแนนเต็ม
N=22

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

9
9
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1.27
0.86
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ในการควบคุมตนเองได้มากขึ้น จากผลการทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการควบคุมตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านการจดจ่อใส่ใจ ด้านควบคุมอารมณ์ ด้านการติดตามประเมินตนเองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท�ำแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
การทดลอง

คะแนนเต็ม

µ

σ

ชุดแบบประเมินการจดจ่อใส่ใจ
กิจกรรมการร้อยลูกปัดตามแบบรูป จ�ำนวน 5 ชุด

ก่อนการทดลอง

3

1.68

0.48

หลังการทดลอง

3

2.82

0.39

ชุดแบบประเมินการควบคุมอารมณ์
กิจกรรมปะติดสร้างสรรค์ตามแบบ (ฉีกปะ)

ก่อนการทดลอง

3

1.73

0.45

หลังการทดลอง

3

2.82

0.39

ชุดแบบประเมินการติดตามประเมินตนเอง
กิจกรรมงานประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอจากหลอดดูด

ก่อนการทดลอง

3

1.64

0.49

หลังการทดลอง

3

2.77

0.53

รายการ

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองทักษะด้านการติดตามประเมินตนเอง
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดเท่ากับ 1.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ทักษะด้านการควบคุมตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
1.73 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 คะแนน หลังการทดลองเด็กทักษะด้านการติดตามประเมินตนเองมีคะแนนเฉลีย่
ต�่ำสุดเท่ากับ 2.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และทักษะด้านการจดจ่อใส่ใจและการควบคุมอารมณ์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 2.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 เมื่อน�ำคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ
เห็นได้ว่า เด็กมีพัฒนาการทักษะการควบคุมตนเองเพิ่มขึ้นหลังได้รับการทดลองทุกด้าน
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีทกั ษะการควบคุมตนเองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กมีทักษะการควบคุมตนเอง มีสมาธิ จดจ่อใส่ใจ
ในการท�ำกิจกรรม ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น และสามารถติดตามประเมินตนเองในการท�ำกิจกรรมได้ดีขึ้น
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย โดยผลการวิจยั พบว่าจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มกี ารทดลองการใช้กจิ กรรมประกอบอาหาร
ประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ของกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 22 คน
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ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริมทักษะการควบคุม
ตนเองของเด็กปฐมวัยมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ช่วย
ส่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะในการควบคุมตนเองได้มากขึน้ จากผลการทดลองเด็กมีทกั ษะการควบคุมตนเอง ด้านการจดจ่อ
ใส่ใจ ด้านควบคุมอารมณ์ ด้านการติดตามประเมินตนเอง มีค่าคะแนนค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อาจเนื่องมาจาก
1. การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยได้รับการออกแบบให้มีลักษณะการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม
เด็กได้แสดงความคิดเห็นวางแผนร่วมกันในการออกแบบ วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ วางแผนการลงมือทำ� ขนมร่วมกัน
ในขณะที่เด็กท�ำงานกลุ่มเด็กได้จดจ่อกับงานที่ท�ำ ได้จดจ่อชิ้นงานที่ท�ำ เช่น การเลือกวัตถุดิบที่จะใช้ในการท�ำขนม
แต่ละชนิด การปั้นแป้ง การบี้ การนวด การทาสี การผสมสี การนวดแป้ง สอดคล้องกับ Jossey [5] ที่กล่าวว่า การที่เด็ก
ได้ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กได้ร่วมกันวางแผนในการท�ำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันช่วยกันเสนอ
ความคิดเห็น ว่าจะทำ� อย่างไรในแต่ละขัน้ ตอน ในขัน้ เตรียมก่อนการท�ำขนม ขัน้ การลงมือท�ำขนมซึง่ เด็กจะได้ฝกึ ทักษะ
การคิด การพูดสือ่ สาร การวางแผนร่วมกันเพือ่ เป็นการเปลีย่ นแปลงหรือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุม่ และ
ร่วมสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างตัวเด็กเองในสร้างข้อตกลงร่วมกัน มีการพูดชักจูงชวนเพือ่ นท�ำงานเพือ่ ให้เสร็จได้ทนั
ในเวลาก�ำหนดกระตุ้นเพื่อนให้สนใจ จดจ่อกับการท�ำกิจกรรม ไม่เล่นในขณะท�ำกิจกรรมท�ำงานจนส�ำเร็จ และการท�ำ
กิจกรรมเป็นกลุม่ ท�ำให้เด็กเด็กสังเกตว่าในขณะทีเ่ พือ่ นในกลุม่ กำ� ลังทำ� กิจกรรมทำ� ให้เด็กรูส้ กึ เกิดแรงจูงใจเกิดสิง่ เร้าว่า
“ถ้าเธอท�ำเสร็จได้ ฉันก็ต้องท�ำให้เสร็จเหมือนกัน”
2. เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการให้ความรู้กับเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ตัวผ่านการลงมือท�ำจากสื่อ วัสดุของจริง โดย
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต หยิบ จับ ฟัง ชิมรสชาติ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท�ำให้ส�ำเร็จ ท�ำงานเป็นกลุ่มกับผู้อื่น
เด็กเกิดความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ จดจ่อกับสิง่ ทีท่ ำ� มากขึน้ กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีขนั้ ตอนการทำ� ขนมไทย
ตัง้ แต่ขนั้ กระตุน้ ความสนใจ ขัน้ เตรียมอุปกรณ์วตั ถุดบิ ขัน้ ปรุง และขัน้ สรุป ซึง่ แต่ละขัน้ เมือ่ เด็ก ๆ เกิดความสงสัย เด็ก ๆ
จะมีความตั้งใจ มีสมาธิ จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ก�ำลังเรียนรู้ผ่านสื่อเด็กได้ลงมือสืบค้น ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง การที่เด็กได้
ลงมือสืบค้นด้วยตนเอง หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ในการวางแผนว่าจะต้องท�ำอย่างไรเพื่อให้
ได้ข้อมูล เด็กมุ่งมั่นที่จะหาค�ำตอบด้วยวิธีการอื่นหลากหลายวิธี โดยการถามครู พ่อแม่ พ่อครัวแม่ครัว การค้นหาข้อมูล
จากทางอินเทอร์เน็ตให้เด็กได้ค้นพบความจริงด้วยตนเอง มีการลงมือท�ำและสรุปผลด้วยตนเอง รวมทั้งครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ [2]
3. เด็กได้ลงมือปฏิบัติซ�้ำ ๆ ในแต่ละกิจกรรมเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนซ�้ำ ๆ กับวัตถุ
ของจริง ท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ เกิดความเข้าใจด้วยตนเอง และเด็กจะเก็บข้อมูล ประสบการณ์
จากการได้ลงมือในครั้งนี้น�ำไปสู่การปฏิบัติในครั้งต่อ ๆ ไป สอดคล้องกับ Piaget ที่ว่า การสอนควรทบทวนความรู้
เดิม หรือท�ำอะไรซ�้ำ ๆ แล้วค่อยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เพื่อให้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมจนเกิดความเคยชิน และเด็กเรียนรู้
ผ่านการสัมผัส ชิมรส ฟัง สังเกตท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
4. การลงมือท�ำขนมไทยซึ่งลักษณะของกิจกรรมขนมไทยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการลงมือปฏิบัติ เด็กจะ
ต้องใช้ระยะเวลาในการท�ำอย่างค่อย ๆ ท�ำ ลงมือท�ำอย่างตั้งใจ มีความมุ่งมั่น จดจ่อกับการท�ำขนม อดทนในการปั้น บี้
ประดิษฐ์ ต้ม ดังนั้นการท�ำกิจกรรมที่เป็นลักษณะขนมไทย ต้องใช้ระยะเวลาในการท�ำนานเพราะขนมไทยเป็นขนมที่
มีขั้นตอนในการท�ำและเอกลักษณ์ของการท�ำขนมแต่ละขั้นตอนมีความละเอียด ท�ำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการปั้นแป้ง
นวดแป้ง กวนถั่วเหลือง กวนใส้ขนม ประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานในการท�ำเด็กลงมือท�ำอย่างตั้งใจ มุ่งมั่น จดจ่อกับสิ่งที่
กำ� ลังทำ� ควบคุมอารมณ์ของตนเองในแต่ละสถานการณ์ให้รจู้ กั การรอคอย จัดการกับอารมณ์ของตนเองไม่ให้เล่น หรือ
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พูดคุยแสดงอารมณ์หงุดหงิดเมื่อต้องรอคอยนาน ๆ หรือแสดงอารมณ์โกรธเมื่อไม่ชอบหรือไม่พอใจ การลงมือปฏิบัติ
ค่อนข้างนาน และเด็กได้ชมิ รสชาติของขนมตนเองบอกได้วา่ ขนมทีท่ ำ� มีรสชาติ มีลกั ษณะเป็นอย่างไรต้องการปรับปรุง
แก้ไขอะไรในขนมของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) คือ ความส�ำเร็จใน
ชีวติ การทีเ่ ด็กได้เรียนรูห้ รือทำ� งานทำ� ให้เด็กพัฒนาความสามารถทางสติปญ
ั ญา ช่วยให้เด็กควบคุมตนเอง มีความมุง่ มัน่
ตั้งใจ จดจ่อ และในด้านของอารมณ์ ความคิดและการกระท�ำไม่ให้หุนหันพันแล่น คิดไตร่ตรองก่อนท�ำเพื่อน�ำไป
สู่เป้าหมาย [6-7]
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริมทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นแนวทางสำ� หรับครู ผูท้ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัย หรือผูท้ สี่ นใจ
ในการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง ในด้านจดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ และติดตามประเมินตนเองให้กบั เด็กปฐมวัย
โดยผูท้ จี่ ะใช้วธิ หี รือกระบวนการในแบบนีจ้ ะต้องจัดกิจกรรมเน้นในเรือ่ งของการควบคุมตนเอง ความมุง่ มัน่ จดจ่อใส่ใจ
กับสิ่งที่ท�ำ การท�ำงานเป็นกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้
สังเกต ส�ำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นหาค�ำตอบตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และกล้าคิด กล้าแสดงออกน�ำเสนอผลงานติดตาม
และประเมินตนเอง แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเด็กจะเกิดทักษะในการควบคุมตนเองนั้นจะต้องผ่าน
การปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้
1. ในการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ควรมีจำ� นวนเพียงพอกับผูเ้ รียน เนือ่ งจาก
เด็กให้ความสนใจกับสิง่ ของแปลกใหม่ทไี่ ม่ซำ�้ กับของเดิม และครูควรให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการเรียนรูข้ องเด็กโดย
ขอความร่วมมือให้ผปู้ กครองช่วยนำ� เอาวัสดุอปุ กรณ์วตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทำ� ขนมแต่ละสัปดาห์มาร่วมทำ� กิจกรรมเพือ่ เป็น
แรงจูงใจในการคิดออกแบบกิจกรรมและเป็นการฝึกการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านและโรงเรียน
2. ในการจัดกิจกรรมหากในชัน้ เรียนมีจำ� นวนเด็กมาก ครูอาจต้องวางแผนในเรือ่ งของวิธกี ารจัดการในชัน้ เรียน
โดยการหมุนเวียนโดยการจัดกิจกรรมแบบหมุนเวียนเพื่อให้การดูแลทั่วถึง สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยทีม่ ตี อ่ ทักษะ หรือความสามารถด้านอืน่ ๆ
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการกลุ่มศึกษา ทักษะ EF ด้านอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยและการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบอื่น เช่น การจัดกิจกรรมร้อยลูกปัด หรือ ร้อยพวงมาลัย เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทอื่น ๆ อย่างเช่น อาหารท้องถิ่น อาหารประจ�ำชาติ
ที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิล
คลาสรูมในรายวิชาวัสดุวศิ วกรรม 2) เปรียบเทียบระเบียบวินยั ในชัน้ เรียนก่อนและหลังใช้กเู กิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุ
วิศวกรรม 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ ช้กเู กิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวศิ วกรรม กลุม่ เป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 3 สาขาการจัดการและโลจิสติกส์ รายวิชาวัสดุวศิ วกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำ� นวน 16 คน
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้เครื่องมือวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนการสอน
วิชาวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลาสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในชั้นเรียน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของ T-Score เท่ากับ 13.29 คิดเป็นร้อยละ 30.65 นักศึกษา
มีระเบียบวินัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของ T-Score เท่ากับ 13.03 คิดเป็นร้อยละ 29.98 และ
นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48
ค�ำส�ำคัญ: กูเกิลคลาสรูม ระเบียบวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาวัสดุวิศวกรรม
Abstract
This research aimed to 1) study the compared academic achievement before and after using google classroom in
engineering materials course. 2) study the compared discipline before and after using google classroom in engineering
materials class. And 3) study the satisfaction of students studying google classroom in engineering materials class.
The purpose of the research study was to compare the 3rd year undergraduate students in management and logistics.
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Engineering Materials Course, 2nd semester, academic year 2017, 16 people, using quantitative research methodology
select a sample group that is specific. And using the research tool is plan study engineering materials course with
google classroom for Enhance Discipline in the Classroom. Achievement assessment form and discipline assessment
form. The result found academic achievement before higher than that of the academic achievement after using google
classroom in engineering materials course and average value of T-Score is 13.29 percentage 30.65. Discipline before
higher than that of discipline after using google classroom in engineering materials course and average value of
T-Score is 13.03 percentage 29.98. Satisfaction of students studying google classroom in engineering materials class
is highest level with an average of 4.66 and a standard deviation of 0.48.
Keywords: google classroom, discipline of classroom action research, engineering materials course
บทน�ำ

กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาภายใต้ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติจาก
ศตวรรษที่ 21 ดังที่ณัฐกานต์ ภาคพรต และปณิตา วรรณพิรุณ [1] กล่าวถึงความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามโครงการจัดท�ำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 25542563 (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาคการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สาระการศึกษา
เพือ่ การเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ สืบจิต [2] กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ทักษะ
การเรียนรู้ ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เด็กมีความรูค้ วามสามารถและทักษะจำ� เป็น ซึง่ เป็นผลจาก
การปฏิรปู เปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทีเ่ ป็นปัจจัยสนับสนุน
ที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้วิจารณ์ พานิช [3] ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนว่า ต้องอาศัยเทคนิคการสอน
และรูปแบบการจัดการบนสือ่ อินเทอร์เน็ตให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถตอบสนองกับผูเ้ รียนได้อย่างดี พร้อมทัง้ ความ
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและความสามารถในการเข้าถึงของผู้เรียน ในปัจจุบันมีผู้น�ำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมา
ผสมผสานกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ดังเช่น บริษัทกูเกิล (Google) ได้ท�ำการ
พัฒนาแอปพลิเคชันส�ำหรับส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นพ มหิษานนท์ [4] ได้อธิบายวัตถุประสงค์หลักของ
บริษัท Google ที่ได้ท�ำการพัฒนาการสอนแบบออนไลน์ คือ การเรียนที่ไม่ต้องใช้กระดาษ ปากกา และดินสอ รวมถึง
การท�ำให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น จากการออกแบบแอปพลิเคชัน มีชื่อเรียกว่ากูเกิล
คลาสรูม (Google Classroom) มีความหมายว่า ชั้นเรียนออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสามารถสร้างห้องเรียนได้อย่างไม่จ�ำกัด การมอบหมายงานให้กับนักศึกษา
ผ่านระบบโดยอาจารย์ผู้สอนไม่จ�ำเป็นต้องให้งานในชั้นเรียนและท�ำการส่งผ่านเอกสารโดยการแนบผ่านระบบ
พร้อมทั้งก�ำหนดวันและเวลาในการส่งงานให้กับนักศึกษา
รายวิชาวัสดุวิศวกรรม เป็นรายวิชาบังคับส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ต้องท�ำการศึกษาเนื้อหาด้านต่างๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักๆ ของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิง
ประกอบ รวมไปถึงแผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ จากการ
ศึกษาข้อมูลเพือ่ ทำ� การปรับปรุงเนือ้ หารายวิชาให้ทนั สมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั จึงได้นำ� กูเกิลคลาสรูมมาปรับใช้กบั
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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รายวิชาวัสดุวศิ วกรรม เพือ่ ให้อาจารย์ผสู้ อนสามารถประหยัดเวลาในการจัดระเบียบการเรียนการสอนและการสือ่ สารกับ
ผูเ้ รียนได้มากขึน้ ช่วยให้ผสู้ อนสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ตอ้ งสิน้ เปลืองทรัพยากร เทคโนโลยีดงั กล่าวมีความเหมาะสม
ต่อตัวผู้เรียนและผู้สอนทั้งในแง่ของการใช้งาน ความคุ้มค่า คุ้มเวลาและประสิทธิภาพในการประเมินผล
ในปัจจุบันการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของนักศึกษานั้นจะได้เอกสารจากอาจารย์เพื่อน�ำเอกสารที่เรียนไปถ่าย
เอกสาร เพื่อมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นนั้นจะแบ่งคะแนน ออกเป็น 2 ส่วน นั่นก็คือ คะแนนเก็บ และคะแนนสอบ ซึ่ง
คะแนนสอบจะเป็นการวัดความรู้ของนักศึกษาระหว่างเรียน ส่วนคะแนนเก็บนั้นจะเป็นคะแนนที่นักศึกษาได้ท�ำการ
รวบรวมส่งงาน การบ้าน กิจกรรมกลุ่ม และคะแนนจิตพิสัยระหว่างเรียน ซึ่งการเก็บคะแนนในส่วนของการส่งงานนั้น
จะเป็นส่วนที่อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาส่งตามวันและเวลาที่ก�ำหนด โดยที่นักศึกษาต้องน�ำการบ้านมาส่งที่โต๊ะ
ของอาจารย์แต่ละครั้งนั้น ไม่ได้มีการน�ำมาส่งจริงหรืออาจเกิดการศูนย์หายระหว่างทาง และด้านจิตพิสัยนั้นเกิดจาก
การที่นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่ตัวสุภาพ ส่งงานตรงต่อเวลา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคะแนนเก็บของนักศึกษาทั้งสิ้น
ซึง่ อาจารย์ผสู้ อนจึงควรเห็นความส�ำคัญทีจ่ ะให้นกั ศึกษา สามารถติดคามผลคะแนนเก็บและคะแนนเข้าชัน้ เรียนได้จาก
การเช็คออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามผลคะแนนและการติดตามงานที่ตนเองยังคงไม่ได้ส่งได้ โดยผ่าน
กูเกิลคลาสรูม
การวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลาสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย
ในชั้นเรียน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องโดยสรุป พบว่า กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้
ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 คือการเป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
พอเพียงและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างการวิจัยและ
การพัฒนาการศึกษา การผนึกก�ำลังภายใต้แนวคิดประชารัฐ การวิจัยพัฒนาบุคลากรการศึกษา และผู้เรียนภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการรู้จักเติมเต็มพอเพียง แบ่งปัน รับผิดชอบและให้คุณค่า การหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การมีคุณธรรมวัฒนธรรมภิบาลอันเป็นเกราะคุ้มกัน และการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 [4] โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกจ�ำนวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 การศึกษาวิจัยดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนก่อนและหลังการเรียนรายวิชาวัสดุวศิ วกรรมด้วยกูเกิลคลาสรูม
2. เพื่อเปรียบเทียบระเบียบวินัยก่อนและหลังใช้กูเกิลคลาสรูม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยกูเกิลคลาสรูม
ขอบเขตของการวิจัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการและโลจิสติกส์ รายวิชาวัสดุวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 16 คน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างการศึกษาข้อมูลภาคเรียนที่ผ่านมา
เนือ่ งจากนักศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างนีม้ ผี ลคะแนนและพฤติกรรมความมีระเบียบวินยั ทีต่ ำ�่ ทางผูว้ จิ ยั จึงท�ำการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการและโลจิสติกส์ รายวิชาวัสดุวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 5 -7 มีนาคม 2561 และวันที่ 15- 17 พฤษภาคม 2561
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ด้วยกูเกิลคลาสรูมเพื่อส่งเสริม
ระเบียบวินัยในชั้นเรียนมีดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลาสรูมเพื่อส่งเสริม
ระเบี ย บวิ นั ย ในชั้ น เรี ย น 2) แบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 3) แบบประเมิ น ระเบี ย บวิ นั ย ในชั้ น เรี ย น
4) แบบประเมินความพึงพอใจ
3. ขั้นตอนในการด�ำเนินงานวิจัย
		
3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		
3.2 สร้างและพัฒนาแผนการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวศิ วกรรมด้วยกูเกิลคลาสรูมเพือ่ ส่งเสริมระเบียบ
วินัยในชั้นเรียน
		
3.3 สร้างและพัฒนาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
		
3.4 สร้างและพัฒนาแบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน
		
3.5 สร้างและพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ
		
3.6 สร้างชัน้ เรียนออนไลน์ดว้ ยกูเกิลคลาสรูมเป็นสือ่ การเรียนการสอนในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน การส่งงาน และการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนร่วมกับการในชั้นเรียนปกติ
		
3.7 ชี้แจงข้อปฏิบัติ แนวทางการเรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย
		
3.8 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน)
		
3.9 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจากแบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน (ก่อนเรียน)
		
3.10 ด�ำเนินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยกูเกิลคลาสรูม
		
3.11 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน)
		
3.12 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจากแบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน (หลังเรียน)
		
3.13 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
		
3.14 สรุปผลการวิจัย
		
3.15 อภิปรายผลการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติด�ำเนินการด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-Score และ
T-Score ดังนี้ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรมด้วย
T-Score 2) เปรียบเทียบระเบียบวินยั ในชัน้ เรียนก่อนและหลังใช้กเู กิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวศิ วกรรมด้วย T-Score 3)
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ ช้กเู กิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวศิ วกรรมด้วยการแปรผลโดยลิเคิรท์ [5] ซึง่ แบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
		
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในการเรียนมากที่สุด
		
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในการเรียนมาก
		
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในการเรียนปานกลาง
		
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในการเรียนน้อย
		
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในการเรียนน้อยที่สุด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

188

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 184-191 (2019)
Vol.9 No.2

ผลการวิจัย
จากการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลาสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย
ในชั้นเรียนสามารถแบ่งการน�ำเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรม
ปรากฏผลการวิจัยดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรม
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ค่าเฉลี่ย
S.D.

pre

post

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

(25)

(25)

Z-Score pre

Z-Score post

13
13
12
16
16
16
17
18
15
16
16
18
15
18
15
12
15.38
2.00

18
18
15
20
18
20
24
24
17
21
23
23
18
24
16
19
19.88
2.99

-1.37
-1.37
-1.66
-0.48
-0.48
-0.48
-0.18
0.11
-0.78
-0.48
-0.48
0.11
-0.78
0.11
-0.78
-1.66

0.11
0.11
-0.78
0.70
0.11
0.70
1.88
1.88
-0.18
1.00
1.59
1.59
0.11
1.88
-0.48
0.41

T-Score pre

T-Score post

36.34
51.11
36.34
51.11
33.39
42.25
45.20
57.01
45.20
51.11
45.20
57.01
48.15
68.83
51.11
68.83
42.25
48.15
45.20
59.97
45.20
65.87
51.11
65.87
42.25
51.11
51.11
68.83
42.25
45.20
33.39
54.06
43.36
56.64
ความแตกต่างระหว่างคะแนน 13.29 คิดเป็นร้อยละ 30.65

จากตารางดังกล่าว พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนใช้กเู กิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวศิ วกรรมมีคา่ เฉลีย่ 15.38
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.00 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรมมีค่าเฉลี่ย
19.38 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.99 หลังจากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ T-Score พบว่ามีความแตกต่างระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรม 13.29 คิดเป็นร้อยละ 30.65
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2. การศึกษาเปรียบเทียบระเบียบวินยั ในชัน้ เรียนก่อนและหลังใช้กเู กิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวศิ วกรรม
ปรากฏผลการวิจัยดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรม
pre

post

(25)

(25)

Z-Score pre

Z-Score post

T-Score pre

T-Score post

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
20
18
20
22
23
22
20
19
21

21
22
21
22
24
25
25
23
21
23

-1.12
-0.33
-1.12
-0.33
0.45
0.85
0.45
-0.33
-0.73
0.06

0.06
0.45
0.06
0.45
1.24
1.64
1.64
0.85
0.06
0.85

38.81
46.68
38.81
46.68
54.55
58.48
54.55
46.68
42.75
50.61

50.61
54.55
50.61
54.55
62.42
66.35
66.35
58.48
50.61
58.48

11

20

23

-0.33

0.85

46.68

58.48

12

17

24

-1.51

1.24

34.88

62.42

13

19

21

-0.73

0.06

42.75

50.61

14

15

23

-2.30

0.85

27.01

58.48

15

15

21

-2.30

0.06

27.01

50.61

16

18

21

-1.12

0.06

38.81

50.61

ค่าเฉลี่ย

19.19

22.50

43.48

56.52

S.D.

2.32

1.46

ล�ำดับที่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

ความแตกต่างระหว่างคะแนน 13.03 คิดเป็นร้อยละ 29.98

		
จากตารางดังกล่าว พบว่า ระเบียบวินัยในชั้นเรียนก่อนใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรมมีค่า
เฉลีย่ 19.19 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.32 ส่วนระเบียบวินยั ในชัน้ เรียนหลังใช้กเู กิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวศิ วกรรมมี
ค่าเฉลีย่ 22.50 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.46 หลังจากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ T-Score พบว่ามีความแตกต่างระหว่าง
ระเบียบวินัยในชั้นเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรม 13.03 คิดเป็นร้อยละ 29.98
		
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้กูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ปรากฏผลการวิจัย
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลาสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในชั้นเรียน
พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของ T-Score เท่ากับ 13.29
คิดเป็นร้อยละ 30.65 นักศึกษามีระเบียบวินัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของ T-Score
เท่ า กั บ 13.03 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.98 และนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐกานต์ ภาคพรต [6]
ที่พบว่า การสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการ
ด�ำเนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน�ำ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด ขั้นน�ำความคิดไปใช้ และ
ขั้นทบทวน จึงจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ การศึกษาเชิงส�ำรวจโดยใช้วิธี
การ PLS-SEM เพื่อหาการยอมรับการใช้กูเกิลคลาสรูม [7] ด้วยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ จ�ำนวน 337 คน
พบว่า กูเกิลคลาสรูมสามารถใช้งานได้ง่าย มีประโยชน์ และมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อผู้ใช้
มากกว่าเทคโนโลยีอื่น ช่วยส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาระเบียบวินัย
ในชั้นเรียน ดังที่กล่าวถึงในบทความทางวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [8]
ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยกูเกิลคลาสรูมนั้นจ�ำเป็นต้องมีผู้สอนที่ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับสภาพห้องเรียนปกติ บริการกูเกิลคลาสรูมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ผู้เรียนจึงพอใจ
ที่จะเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงาน ท�ำการบ้านหรือติดตามงาน แต่การเรียนในชั้นเรียนยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องมีผู้สอน
ควบคู่กันไป เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม
ดังนั้นผู้สอนจึงควรใช้กูเกิลคลาสรูมช่วยในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในเรื่องของการเข้าร่วม
เรียน การส่งงานผ่านระบบของกูเกิลคลาสรูม ซึ่งพบว่าการใช้กูเกิลคลาสรูมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียน และ
ส่งงานมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนพอใจที่จะเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ของตนเองนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ยังกล้าแสดงความคิด
เห็นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะและการน�ำไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะและเพื่อน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
		
1.1 การจัดการเรียนการสอนกูเกิลคลาสรูมนั้นสถาบันศึกษาต้องมีความพร้อมในการเข้าถึงระบบเครือ
ข่ายออนไลน์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
		
1.2 ผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอยากเรียนรู้ อยากทดลองท�ำสิ่งต่างๆ อาทิ การท�ำงานร่วม
กัน การร่วมท�ำกิจกรรมทั้งในระบบออนไลน์และในห้องเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปใช้ในงานวิจัยในครั้งต่อไป
		
ควรมีการวิจัยแบบ การจัดการเรียนการสอนด้วยกูเกิลคลาสรูมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ และ
ในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน และต่อผูเ้ รียน และต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดที่สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีหน้าทีส่ ำ� คัญ คือ ผลิตบัณฑิตวิชาชีพบรรณารักษ์ทตี่ อ้ งมีทงั้ ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ผู้สอนจึงใช้การสอนแบบแบบใฝ่รู้ (Active learning) เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการหรือ
คิดอย่างตื่นตัว เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้ดีขึ้น จดจ�ำได้นานขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
อนาคตได้ โดยผูส้ อนด�ำเนินการสอน 4 ขัน้ ตอนตามทฤษฎี ได้แก่ 1) การแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับความต้องการ
อ่านงานวิชาการจากสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2) การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันด้วยการร่วมกับ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อจัดหาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
อนุบาล ห้องสมุดประถมศึกษา ห้องสมุดมัธยมศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชน 3)
การน�ำเสนอความรู้จากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 4) การปฏิบัติด้วยการให้วาดแผนภาพเพื่อให้
จดจ�ำได้นานขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การสอน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ห้องสมุด
ประชาชน
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Abstract
Information technology made an impact on human life including reading behavior that affects the information
resources acquisition, especially in the issue of providing information resources that are publications or electronic
resources in libraries that support education including school libraries, academic libraries and public libraries.
Important responsibility of Library and information science program, Phetchaburi Rajabhat University is to
produce librarians who need both knowledge, professional ability, experience and skills to perform work. Instructors
therefore use active learning that is a study in which students learn to act or think. The purpose is to help students
understand better, Remember longer and can be applied in future operations. Teacher teach 4 steps base on theory:
1) exchange of experiences about the need to read academic works in papers or electronic information resources 2)
creating knowledge together by sharing and discussing and exchanging opinions in providing the type of information
resources suitable for users of the kindergarten school libraries, elementary school libraries, secondary school libraries,
academic libraries and public libraries 3) presentation of knowledge from discussion and exchange of opinions and
4) practice by drawing diagrams to remember longer.
Keywords: teaching, information resources acquisition, school library, academic library, public library
บทน�ำ

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวติ การประกอบอาชีพ การปฏิบตั งิ าน การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น ของประชาชน ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ห้องสมุดเดิมเป็นสถาบันบริการสารสนเทศทีป่ ระกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิง่ พิมพ์จำ� นวนมากเพือ่
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ดังนัน้ ห้องสมุดจึงจ�ำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหรือ
หนังสือมารองรับความต้องการของผูใ้ ช้บริการทีห่ ลากหลายกลุม่ อายุ หลากหลายอาชีพ และหลากหลายสาขาวิชา ท�ำให้
ห้องสมุดกลายเป็นสถานทีท่ รี่ วบรวมทรัพยากรสารสนเทศเป็นจำ� นวนมากและเป็นแหล่งความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ แต่เนือ่ งจาก
จำ� นวนทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ทุกวัน ประกอบกับพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศมีจำ� นวน
เท่าเดิม อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อห้องสมุด ห้องสมุดจึงต้องหาแนวทาง
แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นตัวเล่มมาเป็นทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ขอเพียงผู้ใช้เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ และเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ [1] ด้วยเหตุนี้ ในฐานะของผู้สอนที่ท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ให้เป็นบรรณารักษ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ควรจัดการเรียนการสอนอย่างไร
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตสามารถเป็นบรรณารักษ์ทปี่ ฏิบตั งิ านจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทีเ่ หมาะสมกับสภาวการณ์
เช่นปัจจุบัน
บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอการสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำ� หรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างส�ำหรับการสอนในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป
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ห้องสมุดเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการศึกษา ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 25 ก�ำหนดว่า รัฐต้องส่งเสริมการด�ำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลทีร่ ณรงค์ให้คนไทยรักการอ่าน โดยระบุวา่ วิธกี ารหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนไทยรักการอ่าน ได้แก่ การส่งเสริม
ให้มีห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ [1] ด้วยเหตุนี้ ห้องสมุดเพื่อการศึกษาในระบบ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล
ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และห้องสมุด
เพื่อการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชาชนคนไทย
ห้องสมุดมีหน้าที่ส�ำคัญ คือ คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อบันทึกความรู้ให้เป็นระบบ
เพื่อให้บริการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ของห้องสมุดแห่งนั้นๆ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources acquisition) เป็นกิจกรรมแรกของการด�ำเนินงานห้องสมุด
ทุกประเภททีส่ ง่ ผลต่อการให้บริการแก่ผใู้ ช้ซงึ่ เป็นหัวใจส�ำคัญของห้องสมุด เพราะเป็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ�ำเป็น และพฤติกรรมของผู้ใช้ ภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่
สาระส�ำคัญในเนื้อหาของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ คือ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรมที่กระท�ำต่อเนื่องกัน ดังภาพที่ 1 [2]
การศึกษาผู้ใช้

การจัดท�ำนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

การคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ

การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศออก

การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

การคัดทรัพยากร
สารสนเทศออก

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จะเห็นว่าการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องเริ่มต้น
ด้วยกิจกรรม 1) ศึกษาผู้ใช้ 2) จัดท�ำนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ 3) คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ก่อนจึงจะสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเสมอ โดยมีสาระส�ำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพื่อการศึกษาแต่ละประเภทดังนี้
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1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน (School library) : ห้องสมุดโรงเรียนมีหน้าทีเ่ ป็นแหล่ง
ค้นคว้า ประกอบการศึกษาของครูและนักเรียนในโรงเรียน [3] และเนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีบรรณารักษ์
โรงเรียนเพียงคนเดียว จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างมวลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การอ่านออกเขียนได้ และการอ่านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน โดยทั่วไปแล้วนโยบายการคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศนั้นมักได้ข้อมูลประกอบมาจากอาจารย์ บุคลากรมืออาชีพอื่นๆ และนักเรียน บรรณารักษ์โรงเรียนมีหน้าที่
รับผิดชอบในการคัดทรัพยากรสารสนเทศออก หรือยกเลิกการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศตามแนวทางนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการตัดสินใจว่าจะรับทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการบริจาคหรือไม่ [4]
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (Academic library) : ห้องสมุดวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมีหน้าทีใ่ ห้บริการสารสนเทศครอบคลุมสารสนเทศเพือ่ ใช้ประกอบการสอน การศึกษา การค้นคว้าวิจยั
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการชุมชนตามเป้าหมายหลักของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย [3] และ
ตามหลักการแล้ว บรรณารักษ์ของห้องสมุดมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ดังนั้นในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจึงควรก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุด
จะรวบรวมทั้งในด้านสาขาวิชา ภาษา พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ และมอบหมายให้
บรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาท�ำหน้าที่คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชานั้นๆ จากนั้น
อาจขอค�ำปรึกษาหรือรับข้อมูลจากคณะกรรมการเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ
ซื้อครั้งสุดท้ายนั้นเป็นความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ [4]
3. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประชาชน (Public library) : ห้องสมุดประชาชนมีหน้า
ที่ให้บริการหนังสือ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต บริการข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ ประชาชนควรทราบ ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน และการรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ขา่ วสารข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละคนและสังคม [3] ในห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หลายคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาส�ำหรับการซื้อ ดังนั้นในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จึงควรก�ำหนดขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจะรวบรวมทั้งในด้านสาขาวิชา ภาษา พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการมอบหมายให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ท�ำหน้าที่
ในการคัดเลือก ขณะทีห่ อ้ งสมุดขนาดเล็ก บรรณารักษ์หนึง่ คนอาจทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการคัดเลือกทรัพยากสารสนเทศ [4]
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งด้วยสภาพของห้องสมุดแต่ละประเภท แต่ละแห่ง แตกต่างกัน บรรณารักษ์ทปี่ ฏิบตั งิ านจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ประกอบการปฏิบัติงานด้วย ได้แก่ 1) นโยบายของห้องสมุดที่ต้อง
สอดคล้องกับต้นสังกัด 2) กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายหลักของห้องสมุด 3) จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
จ�ำนวนผู้ใช้ 4) งบประมาณของห้องสมุดที่ได้รับในแต่ละปี และ 5) ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการใช้ประโยชน์
ด้านทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่อยู่ในกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง
ผลให้ข้อมูลข่าวสารที่แต่เดิมอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ ชีวิตของคนรุ่นใหม่มีการเข้าเว็บอ่านข่าว
ดูคลิป ฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า ดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเลต เป็นต้น [5] เหล่านีส้ ง่ ผลต่อทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ ห้บริการในห้องสมุดด้วย
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ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในการให้บริการของห้องสมุด ได้แก่ สิ่งพิมพ์ และทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรสารสนเทศทั้งสองประเภทถูกน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ฐานะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เป็นวัสดุการเรียนร่วมกับสื่ออื่นๆ และเป็นสื่อเสริมในการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ จึงเกิดค�ำถามว่า ห้องสมุดเพื่อการศึกษาควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสองประเภทดังกล่าวอย่างไร
จากค�ำถามที่ตั้งและผลการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และต้องการน�ำเสนอ 3 ด้าน ได้แก่
1. ผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน นฤมล เทพนวล [5] ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร กว่าร้อยละ 56 อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกเวลาที่มีโอกาส และเมื่อเปรียบเทียบการอ่านหนังสือเพื่อ
การศึกษาทั้งที่เป็นสารดี ต�ำราวิชาการ วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ต�ำรา หนังสือ นิตยสาร/วารสาร พบว่านักศึกษาอ่านจาก
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสือ่ สิง่ พิมพ์ สอดคล้องกับโชติมา วัฒนะ [6] ทีพ่ บว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกว่าร้อยละ 79 ชอบอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ต และเนืองนิจ ณ ล�ำปาง [7] ที่มองใน
ประเด็นของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาว่า การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนั ทีส่ อื่ คอมพิวเตอร์เป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทที่ รงพลังทีส่ ดุ ในกระบวนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม จากผลการสำ� รวจ
เรื่องการอ่านของคนไทยที่กระท�ำโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประจ�ำทุกๆ 2 ปี โดยใน พ.ศ. 2561 พบว่า คนไทย
วัยเรียนทุกวัย ตั้งแต่อายุ 6-24 ปี ส่วนมากอ่านสื่อประเภทหนังสือมากกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
ของการ คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อการศึกษา [8] เช่นเดียวกับกรีกอรี [9] ที่พบว่า นักเรียนชอบหนังสือที่เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 66 อาจเป็นเพราะสื่อสิ่งพิมพ์สะดวกในการจัดเก็บและการน�ำมาอ่านซ�้ำเมื่อระยะเวลาผ่านไป [5]
2. ผลกระทบต่อผูเ้ รียน มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือทีเ่ ป็นสือ่ สิง่ พิมพ์
ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		
2.1 ความเข้าใจต่อเนื้อหาที่อ่าน เค็ง หวาง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่า ในการอ่านจาก
เอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายกันนั้น ผู้เรียนที่อ่านจากสิ่งพิมพ์ท�ำคะแนนสอบได้ดีว่าการอ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
2.2 ด้านความเมื่อยล้าของสายตา เค็ง หวาง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่า ผู้อ่านที่อ่าน
จากหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์เมื่อยล้าตาน้อยกว่าผู้อ่านที่อ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
2.3 ด้านการรับรู้ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เชลเบิร์น [12] พบว่า นักเรียนเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ดีกว่า โดยเฉพาะประเด็นทีห่ อ้ งสมุดสร้างช่องทางเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทำ� ให้นกั เรียนสามารถเข้า
ถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น เช่นเดียวกับจีออน [11] ที่พบว่า 1) ขนาดและลักษณะของตัว
อักษรในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์งา่ ยต่อการอ่าน 2) ผูเ้ รียนมีพงึ พอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการอ่าน และ 3) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
3. ผลกระทบต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด การศึกษาของปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญา [13] พบว่า
ห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนมากจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของครูและนักเรียน
และยังพบว่า ห้องสมุดส่วนมากจัดซื้อนวนิยาย หนังสือเด็กและเยาวชน พจนานุกรม สารานุกรม วารสารและนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ วิดีทัศน์ประกอบการเรียน ลูกโลกและแผนที่เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ขณะที่นิคโคไล [14] ที่พบว่า
ห้องสมุดวิทยาลัยร้อยละ 63 จัดเตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้บริการแก่ผใู้ ช้ ขณะทีอ่ กี ร้อยละ 27 มีแผนว่าจะจัดหา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในอนาคตอันใกล้ และพูลทรัพย์ ชื่นตา [15] พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะห้องสมุด
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มหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ กี ารกำ� หนดนโยบายและสัดส่วนงบประมาณเพือ่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับปิติมา แก้วเขียว ทัศนา หาญพล และ พวา พันธุ์เมฆา [16] พบว่า ห้องสมุดในโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติส่วนมากเน้นการจัดหาทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นเฉพาะวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เท่านั้น ส่วนหนังสือยังไม่ได้ก�ำหนดว่าจะต้องเป็นรูปแบบใด แต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการ
เสนอแนะเข้ามา และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสัดส่วนร้อยละที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 60-70 ทั้งนี้ ในการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์
นั้น บอกรับเพียงอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียว ไม่บอกรับแบบควบคู่กันกับฉบับพิมพ์
ด้วยเหตุนี้ การสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นบรรณารักษ์ทสี่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ดั หาทรัพยากรสารสนเทศสำ� หรับ
ให้บริการในห้องสมุดเพื่อการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความเกี่ยวพันกับ
การตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงงบประมาณ และพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นสถาบันการศึกษาทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การศึกษา ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 8 ข้อ (2) ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรม ส�ำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิน่ อีกทัง้ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในชุมชน เพือ่ ช่วยให้คนในท้องถิน่ รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงการผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ�ำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ” [17]
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปรัชญาว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” จึงได้ให้มี
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1632401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development)
จ�ำนวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเอกบังคับด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยมีค�ำอธิบายรายวิชา คือ ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิตและจ�ำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กระบวนการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [18]
บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต้องมีความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพแล้ว ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบตั ิ
งานยังเป็นอีกปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ด้วยเหตุนี้ ในการสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จึงเลือกจัดการเรียนแบบใฝ่รู้
(Active learning) ซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้องค้นหาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้โดยการพูด คุย การเขียน
การอ่าน การสะท้อนหรือการตั้งค�ำถาม หรือสรุปอย่างง่าย นั่นคือ การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการหรือคิดอย่างตื่นตัว
(ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเข้าใจสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมและห้องสมุดได้ดีขึ้น สามารถเก็บ
ข้อมูลข่าวสารไว้ในความทรงจ�ำได้นานขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้
การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะเอกสารวิชาการ ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งอิงการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
ที่ได้จัดขึ้น มีขั้นตอนการสอนดังตารางที่ 1 [19]
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
ขั้นตอน
การเรียนแบบใฝ่รู้ จุดประสงค์ของขั้นตอน

การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1. การแลกเปลี่ยน ผู ้ ส อนกระตุ ้ น ให้
ประสบการณ์ ผู ้ เ รี ย นแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เ ดิ ม
ของตนต่อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด

1. ผู้สอนบรรยายสาระส�ำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดที่สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2. ผู้สอนตั้งค�ำถามกับผู้เรียน : ในฐานะผู้เรียน ผู้เรียนต้องการอ่านงาน
วิชาการในวิชาชีพบรรณารักษ์ ผู้เรียนจะเลือกอ่านจากสิ่งพิมพ์ หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเพราะเหตุใด

2. การสร้างองค์ ผู ้ ส อนกระตุ ้ น ให้
ความรู้ร่วมกัน ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ร่ ว ม และผู ้ เ รี ย นใน
แต่ ล ะกลุ ่ ม ร่ ว มกั น
อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ แ ล ก
เปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับ
จากการบรรยายมา
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน� ำ ไปสู ่ ก ารคิ ด
รวบยอด

1. ผูส้ อนบรรยายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
การอ่าน ต่อผู้เรียน และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดย
เฉพาะสิง่ พิมพ์ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทนี่ บั วันจะเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ
2. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็น 5 กลุ่มและก�ำหนดหน้าที่ให้ ได้แก่ 1) กลุ่มที่เป็น
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล 2) กลุ่มที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา 3) กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น บรรณารั ก ษ์ ห ้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา 4) กลุ่มที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
และ 5) กลุ่มที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกับ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อค�ำถามของผู้สอน
3. ผู้สอนตั้งค�ำถามกับผู้เรียน : เมื่อผู้เรียนเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุด
โรงเรียนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทวิชาการ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด
จึงจะเหมาะสมส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดแต่ละแห่ง
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
ขั้นตอน จุดประสงค์ของ
การเรียนแบบ
ขั้นตอน
ใฝ่รู้
3. การนำ� เสนอ ผู ้ ส อ น จั ด ใ ห ้
ความรู้
ผูเ้ รียนได้รบั ความรู้
แนวคิ ด ทฤษฎี
เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียน
บรรลุจดุ ประสงค์

การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผูเ้ รียนส่งตัวแทนมาน�ำเสนอความคิดรวบยอดถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วิชาการที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อความคิดรวบยอด
3. ผูส้ อนร่วมสรุปสาระส�ำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสารคดีทวั่ ไป
3.1 ห้องสมุดโรงเรียน
		
3.1.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาล ควรเป็นทรัพยากรสารสนเทศทีช่ ว่ ยส่งเสริมพัฒนาการแก่ผเู้ รียน
[20] เช่น หนังสือทัง้ ทีเ่ ป็นความรูแ้ บบง่าย และนิทานต่างๆ อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยให้เข้าใจ
เรือ่ งราวรอบตัว ของตัวอย่าง อุปกรณ์เกีย่ วกับงานศิลปะ ของเล่นทีเ่ ป็นตัวต่อหรือ
บล็อก เป็นต้น
		
3.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
โรงเรียนประถมศึกษา ควรเน้นที่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ [21] เช่น
หนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดี หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือและสิ่งพิมพ์
สำ� หรับครู หนังสือพิมพ์ทงั้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสาร เป็นต้น
		
3.1.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
โรงเรียนมัธยมศึกษา [13], [22] ควรเน้นที่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์
เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดี วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสาร
หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้
ตลอดจนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและ
ความต้องการของผู้ใช้
3.2 ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหา
ส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด [5], [6], [23] ควรเป็นทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่อยู่ใน
รูปแบบสิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหนังสืออ้างอิงทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษา ต่างประเทศ หนังสือสารคดี หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสาร ตลอดจนสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ทเี่ ป็นบทความวิชาการและบทความ
วิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน การศึกษานั้น
3.3 ห้องสมุดประชาชน ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้
ของห้องสมุด ควรเป็นทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ แ ต่ ล ะแห่ ง และ
ความพร้อมของห้องสมุด เช่น ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพฯ ต้องการ
หนังสือสารคดี ความรู้สาขาต่าง ๆ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร [24] ขณะที่ผู้ใช้
ห้องสมุดในจังหวัดล�ำพูนต้องการให้มจี ดุ เชือ่ มต่อเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด [25] เป็นต้น
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
ขั้นตอน
การเรียนแบบ
ใฝ่รู้
4. การประยุกต์
ใช้หรือลงมือ
ปฏิบัติ

จุดประสงค์ของ
ขั้นตอน

การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ผู ้ ส อนมุ ่ ง หวั ง 1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวาดแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึง
ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิชาการ ส�ำหรับห้องสมุดโรงเรียนและ
การจดจ�ำได้
ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนน�ำเสนอตัวอย่างแผนภาพพร้อมค�ำอธิบาย

2.1 ผู้ใช้ของห้องสมุดทั้งห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่มีหน้าที่
ในการค้นคว้า ศึกษา เล่าเรียน ตามหลักสูตร จึงท�ำให้สามารถเขียนแผนภาพที่
ผู้เรียนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในห้องสมุดที่ปฏิบัติงานได้ นั่นคือ เด็กเล็ก
ควรเน้นที่สิ่งพิมพ์ทางวิชาการมากกว่าทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
และค่อยๆ เพิ่มปริมาณไปตามระดับการศึกษาเพราะสะดวกและทันสมัยกว่า
ในการเข้าถึงสารสนเทศทางวิชาการ
2.2 ผู้ใช้ของห้องสมุดประชาชนมีความแตกต่างกัน จึงผลต่อพฤติกรรม
การใช้สารสนเทศ ดังที่ จิรวรรณ ภักดีบุตร [26] ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหา และการใช้สารสนเทศ ได้แก่ ภารกิจทางด้านอาชีพและ
หน้าที่การงานของผู้ใช้ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมส่วนตัว
ของผู้ใช้ จึงท�ำให้ไม่สามารถเขียนแผนภาพได้ แต่ในการจัดหาจึงต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละแห่งเป็นส�ำคัญ
สรุป

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา และปัจจุบันจะมีผลกระทบต่อการอ่าน ต่อผู้เรียน และ
ต่อการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อการศึกษา
ในฐานะผูส้ อนทีม่ เี ป้าหมายตามหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อผลิตบรรณารักษ์วิชาชีพส�ำหรับการท�ำงานในห้องสมุดเพื่อการศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสาระ
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ส�ำคัญของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สภาพสังคมในปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถน�ำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ ด้วยวิธีการสอนแบบใฝ่รู้ โดยมุ่งหวังให้
ผูเ้ รียนเข้าใจสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดได้ดขี นึ้ สามารถเก็บข้อมูลข่าวสาร
ไว้ในความทรงจ�ำได้นานขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในห้องสมุดเพื่อการศึกษาในอนาคตได้
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อนี้
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาผลงานรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 2) สังเคราะห์
รวบรวมผลงานและแนวความคิดที่ตกผลึกถึงสาเหตุของปัญหาน�ำไปสู่การก�ำหนดวิธีปฏิบัติและการปฏิบัติได้จริงเพื่อ
แก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม เป็นการศึกษาผลงานของท่าน
ตั้งแต่ด�ำรงต�ำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 จนถึงด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary
Research) หนังสือ บทความและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์สรุป
อุปนัย (Analytic Induction)
ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบสรุปดังนี้ 1) การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติให้รอดพ้นจากสงครามกลางเมือง
และสงครามปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 2) การเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดี
3) การรั ก ษาพั ฒ นาการของระบอบประชาธิ ป ไตย 4) การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของประชาชนในชนบท
5) การแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 6) การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นและระบบราชการ 7) การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 8) การพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว 9) การสร้างกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ 10) การสร้างเอกลักษณ์และ
คุณค่าความเป็นไทย 11) การสร้างค่านิยมให้เกิดความรักชาติและเสียสละเพือ่ ชาติ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
ค�ำส�ำคัญ: รัฐบาลยุคพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ
Abstract
The objectives of the study of General Prem Tinsulanonda’s government performance were to synthesize
and collect the profound concepts to cause of the problems, leading to the realization of practical methods and
implementations in order to solve the crisis of the country in terms of national security, economic and social aspects.
By using the documentary research method, collect information from the internet and documents. Using content
analysis and analytic induction analysis.
The results of the study were summarized as follows. 1) Resolving national security problems from the civil war
and the revolutionary war of the Communist Party of Thailand 2) Walking the footsteps with loyalty. 3) Maintaining
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the development of democracy. 4) Resolving poverty among rural people 5) Resolving the country’s economic crisis
6) Corruption and bureaucratic problems solving. 7) Solving drug problems. 8) Social and tourism developments.
9) Creating an international strategy. 10) Creating Thai identity and values. 11) Creating values for nationalism and
sacrifice for the nation “Our duty in life is to repay the motherland.”
Keywords: general prem tinsulanonda’s government, privy councilor, statesman
บทน�ำ

ในโอกาสที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มีอายุครบรอบ 99 ปี ใน พ.ศ. 2562 ท่าน
มีผลงานเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติที่ส�ำคัญยิ่งมากมายหลายประการ แผนนโยบายบริหารประเทศยุครัฐบาล พลเอก
เปรมฯ และผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับขององค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล ทั้งด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการทหาร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เรือ่ งราวของท่านในอดีตเป็นกรณี
ตัวอย่างและเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารในทุกระดับทีส่ ามารถนำ� ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบนั
ตลอดจนนิสติ นักศึกษาใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และอีกประการหนึง่ การยึดมัน่ ในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์ ความรักชาติ
ของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสมบูรณ์แบบให้ลูกหลานคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติตาม จึงควรที่จะศึกษาและเผยแพร่ผลงาน
และคุณูปการของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านที่ได้ท�ำไว้ให้ประเทศชาติ ซึ่งจะท�ำให้
คนรุ่นหลังได้ตระหนักและยึดถือเป็นแบบอย่าง
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้สามารถสังเคราะห์สรุปผลงานที่ค้นพบได้ 11 เรื่องดังนี้
1. การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติให้รอดพ้นจากสงครามกลางเมืองและสงครามปฏิวัติของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ปัญหาส�ำคัญที่เป็นการบ่อนท�ำลายความมั่นคงภายในประเทศในสมัยที่ พลเอก เปรมฯ ด�ำรงต�ำแหน่ง
แบ่งไว้เป็น 7 ปัญหาได้แก่ (1) ปัญหาการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) (2) ปัญหาแนวชายแดน
โดยเฉพาะปัญหาการสู้รบลุกล�้ำอธิปไตยของไทยโดยกองทัพเวียดนามและปัญหาผู้อพยพบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา (3) ปัญหาการคอร์รัปชั่นและผู้มีอิทธิพล (4) ปัญหายาเสพติด (5) ปัญหาข้าราชการท�ำงานไม่จริงจัง (6) ปัญหา
ความยากจนของราษฎร (7) ปัญหาการว่างงานและการได้รับค่าจ้างไม่เหมาะสม [1]
สถานการณ์ประเทศไทยในขณะนั้นมีปัญหาความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและจากสถานการณ์ภายนอก
ประเทศ สถานการณ์ภายในประเทศมีการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) (ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากพรรคคอมมิวนิสต์จนี ) เป็นปัญหาส�ำคัญเร่งด่วนทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นการสูร้ บระหว่างคนไทยด้วยกัน พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้ประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธทั่วทุกภาคของประเทศโดยจัดตั้งกองทัพปลดแอก
ประชาชนไทย ท�ำสงครามกับรัฐบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา รัฐบาลเรียกว่า ”ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)”
ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการและประชาชนได้เสียชีวิตจากการสู้รบเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งความเสียหายงบประมาณ
และทรัพย์สินมิอาจประเมินค่าได้
ส่วนสถานการณ์ภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ลาว หรือกัมพูชา เกิดสงครามกลางเมืองระหว่าง
พรรคคอมมิวนิสต์กับกองทัพรัฐบาลของประเทศเหล่านั้น กองก�ำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะเข้ายึดครอง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 203-219 (2019)
Vol.9 No.2

205

ทั้งเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศตั้งอยู่โดยรอบประเทศไทย กองก�ำลังของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
หลังจากรบชนะกองทัพสหรัฐเข้ายึดครองเวียดนามใต้ได้สำ� เร็จได้เข้ายึดครองกัมพูชาในเวลาต่อมา และยังมีการสูร้ บตาม
แนวชายแดนไทยอยู่ตลอดเวลาท�ำให้ประชาชนของประเทศเหล่านั้นอพยพเข้ามาบริเวณชายแดนของไทยจ�ำนวนมาก
และระหว่างการสู้รบบ่อยครั้งที่กองก�ำลังของเวียดนามได้ล่วงล�้ำเข้ามาในเขตไทย จนเป็นที่วิตกกันว่ากองทัพไทยจะ
ไม่สามารถป้องกันประเทศได้ ประเทศไทยอาจจะต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านตามทฤษฎี “โดมิโน่” [2] และปัญหาการบ่อนท�ำลายในรูปแบบต่าง ๆ และการสู้รบกับผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ (ผกค.) ในประเทศได้ทวีความรุนแรงสอดรับตามสถานการณ์ภายนอกประเทศ มีการปะทะกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) อย่างต่อเนื่องจนบางพื้นที่ข้าราชการไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติ
ราชการได้ตามปกติซึ่งเรียกว่า ”เขตปลดปล่อยหรือเขตพื้นที่สีแดง” อีกทั้งการประท้วง การเดินขบวนของนักศึกษา
ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ และหวาดระแวงกันเองในหมู่คนไทยทั้งในชนบทและในเมืองซึ่งมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองได้ตลอดเวลา
ความไม่สงบในบ้านเมืองได้ขยายตัวไปทั่วทุกภาค การซุ่มโจมตีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) เกิดขึ้น
เกือบทุกวัน ทหาร เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองต้องเสียชีวติ ไปคนแล้วคนเล่ายิง่ ใช้กำ� ลังปราบปรามก็ยงิ่ สูญเสียทัง้ ชีวติ เจ้าหน้าที่
และประชาชน รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ก็เสียหาย จนมิอาจประเมินค่าของความสูญเสียได้ คนรวยบางกลุม่ ไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ว่า
ประเทศไทยจะอยู่รอดได้ มีการคาดการณ์ว่าคงเกิดสงครามกลางเมืองและรัฐบาลจะต้องพ่ายแพ้ ประเทศไทยคงจะตก
อยูภ่ ายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ จะต้องเกิดการอพยพออกนอกประเทศหนีภยั สงครามอย่างแน่นอน จึงผองถ่าย
เงินทองทรัพย์สินและทยอยอพยพไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็มี และสถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้นักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่น
ในการลงทุนท�ำให้การค้าการลงทุนต�่ำ เศรษฐกิจก็ยิ่งตกต�่ำลงอีก ประเทศยากจนความอดอยากแร้นแค้นระบาดไปทั่ว
ประเทศ ดังที่พลเอก เปรมฯ กล่าวว่า
“ความมั่นคงของชาติ มีความส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพราะถ้าประเทศขาดความมั่นคงมิเพียงแต่จะส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ต้องชะงักลง แต่จะกระทบถึงการด�ำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติด้วย” [1]
“ผมเดินทางไปสกลนครเพื่อรับต�ำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 พอวันที่ 3 ทหาร
ลูกน้องผมถูกซุ่มโจมตีตายไปทีเดียว 23 คนโลงศพไม่พอใส่..มันสะเทือนใจผมมาก...” [1]
“...ผมก็มอง ผกค. เหมือนกับเป็นศัตรูของชาติทตี่ อ้ งฆ่ากัน แต่เมือ่ ผมมองลึกไปอีกว่า ท�ำไม เขาเกลียดพวกเรา...
และนึกไปถึงสาเหตุว่าอะไรคือเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เขาเป็น ผกค.” [1]
พลเอกเปรมฯ ได้พยายามวิเคราะห์หาจุดบกพร่องของสังคมไทย อันเป็นสาเหตุให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย (พคท.) ขยายงานอย่างได้ผล ในที่สุดก็พบสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่เป็นเงื่อนไขส�ำคัญ ที่ก่อ
ให้เกิดการสู้รบระหว่างคนไทยด้วยกัน
“ในที่สุดก็ได้ค�ำตอบ...พวกเขาบางคนถูกรังแก ถูกข่มเหง ถูกรีดไถ ต่างๆ นานา...ค�ำตอบที่ได้รับยังรู้ด้วยว่าใน
ความเป็นจริงแล้วคนภาคอีสานมิได้นยิ มลัทธิคอมมิวนิสต์เลย..ดูได้จากเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ... เสด็จพระราชด�ำเนิน เขาไม่เคยมาท�ำอะไรพระองค์เลย ท่านเสด็จ ฯ ไปที่ไหนเขาก็ต้อนรับขับสู้ ถวาย
ความจงรักภักดีด้วยความมีน�้ำใสใจจริงโดยตลอด...ในที่สุดเราก็พบว่า คือพวกเรากันเอง คือพวกข้าราชการไป ข่มเหง
รังแกเขา นั่นคือค�ำตอบ” [1]
“เงื่อนไขส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท�ำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาเผยแพร่ได้ง่าย คือเงื่อนไขความยากจน ซึ่งต้อง
แก้ไขด้วยการน�ำความเจริญ การกินดีอยู่ดีเข้าไปให้” [1]
ความคิดเรื่อง “การเมืองน�ำการทหาร” จึงเริ่มต้นขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนจะขยายผลส�ำเร็จไปทั่วทุก
ภูมิภาค และน�ำไปสู่การยุติสถานการณ์สงครามปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)
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“ในที่สุดก็ออกมาเป็นแนวความคิดที่เรียกกันว่า ‘การเมืองน�ำการทหาร’ ขณะนั้น คือ พ.ศ. 2518 ตอนที่ผมเริ่ม
เป็นแม่ทัพใหม่ๆ... [1]
“ผมสอนลูกน้องว่า...เขาจะด่าจะว่าอย่างไรก็ต้องอดทน ปล่อยให้เขาระบายออกมาว่า เขามีความน้อยเนื้อต�่ำใจ
อย่างไร เขาถูกรังแกอย่างไร ลูกสาวเขาถูกฉุดอย่างไร ลูกชายเขาถูกรังแกใส่ข้อหาอย่างไรบ้าง เราบอกเรื่องนี้เรารู้...
เราจะปราบข้าราชการของรัฐที่ประพฤติผิด ต่อไปนี้เราจะไม่นิ่งเฉย เขาก็เริ่มเข้าใจ” [1]
“...การปราบปราม ผกค. ซึ่งผมไม่ชอบค�ำนี้เลย ผมก็เลยเรียกใหม่ว่า การปฏิบัติเพื่อท�ำความเข้าใจกับผู้ หลง
ผิด ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อปราบปราม ผกค. เพราะ ผกค. ก็คือคนไทย พี่น้องเราทั้งนั้น...เราไม่ต้องการจะปราบเขา แต่เรา
ต้องการท�ำความเข้าใจกับเขา เพือ่ ให้เขาเข้าใจว่าทีเ่ ขาก�ำลังกระท�ำอยูน่ มี้ นั ผิด ทีถ่ กู ควรจะเป็นอย่างไร” “...ไปช่วยเหลือ
เขาในเรื่องสอนหนังสือ ช่วยป้องกันหมู่บ้าน ช่วยเขาท�ำนา มันต้องใช้ความอดทนมากนะครับ มีหมู่บ้านหนึ่ง ที่เราใช้
เวลานาน... ผมใช้เวลา 7 เดือน ในการที่จะท�ำให้หมู่บ้านนี้เชื่อถือ...” [1]		
“...หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เราเอาทหารช่างช่วยกันท�ำถนน ท�ำสะพาน เราไปพบโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนที่มี
ทุกอย่าง มีห้องเรียน มีสถานเด็กเล่น มีบริเวณ แต่ไม่มีนักเรียนมาเรียน มีเด็กอยากเรียน แต่ไม่มีครู พ่อแม่เองก็ไม่อยาก
ให้เด็กไปเพราะกลัวเด็กจะเป็นอันตราย เราก็ไปหาอาสาสมัคร ซึง่ ก็ได้ครูเป็นผูห้ ญิงทีก่ ล้าหาญ ครูตอ้ งนัง่ รถมา ตัง้ 5 - 6
กิโลเมตร โดยทีไ่ ม่คดิ เงินค่าสอนเลย แกบอกว่าหนูไม่ตอ้ งการสตางค์ แต่ขอให้ได้สอนเด็ก เด็กๆ ก็เริม่ มาเรียนหนังสือกัน
เราก็เอาหนังสือไปให้ หนังสือก็มีคนบริจาค และพวกนายสิบก็ช่วยสอนเด็กๆ ด้วย..เป็นหมู่บ้านที่อันตรายมาก
ในสมัยก่อน ซึ่งในที่สุดเราก็เข้าไปได้” [1]
“เมื่อผมเป็นผู้บัญชาการทหารบก จึงได้ขอความร่วมมือจากแม่ทัพภาคทุกคน ให้ช่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่
ตามแนวทางที่กองทัพภาคที่ 2 ได้ประสบผลส�ำเร็จมาแล้ว...ทุกกองทัพภาคได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และปฏิบัติ
ตามจนได้ผลดีมาโดยล�ำดับ...” [1]
“เมื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรี จึงประกาศใช้นโยบาย ค�ำสั่งที่ 66/2523 อันเป็นนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต์... ทั้งนี้เพื่อขยายผลการท�ำความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านเมือง กับผู้หลงผิดในลัทธิคอมมิวนิสต์” [1]
นับเป็นความส�ำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของสังคมไทยที่รอดพ้นจากสงครามกลางเมืองและสงครามปฏิวัติ
ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง ประเทศไทย (พคท.) อั น เนื่ อ งมาจากความสามารถในการบริ ห ารจั ด การของ
พลเอก เปรมฯ จากแนวความคิดที่ตกผลึกถึงสาเหตุของปัญหาน�ำไปสู่การก�ำหนดวิธีปฏิบัติและน�ำไปปฏิบัติการ
ได้จริง รวมทั้งความ กล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจและที่ส�ำคัญคือการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่แตกต่างจากผู้น�ำของประเทศที่พ่ายแพ้ต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่น
เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้ประเทศเหล่านัน้ พ่ายแพ้สงครามและเสียหายย่อยยับ และยังได้พสิ จู น์ให้ชาวโลกได้เห็นว่า
"ทฤษฎีโดมิโน" ไม่สามารถน�ำมาใช้ได้กับประเทศไทย
2. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เดินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยความจงรักภักดี
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ยดึ “แนวพระราชด�ำริ” มาเป็นหลักในการปฏิบตั แิ ละพัฒนางานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เชื่อมโยงไปสู่ความมั่นคงของชาติ และความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย ซึ่งท่านกล่าวว่า
“ความมั่นคงของชาติและความเจริญก้าวหน้า ทั้งสองประการนี้ต้องด�ำเนินควบคู่กันไปจะขาดข้อใดข้อหนึ่งมิได้
หากขาดข้อใดอาจน�ำไปสูก่ ารสูญเสียหรือถูกกลืนชาติในทีส่ ดุ ” [2] พลเอก เปรมฯ ตระหนักว่า โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริทั้งหลาย เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาเพื่อให้ประชาชนในชนบทที่ยากจนอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารมีความ
กินดีอยู่ดีขึ้น พลเอก เปรมฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งโดยหามาตรการแก้ไขปัญหาจัดระบบสนองพระราชด�ำริ
ขึ้นด้วยการที่รัฐบาลออก “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พ.ศ. 2524” และ
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ได้กำ� หนดให้มอี งค์กรระดับชาติขนึ้ เรียกว่า “คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ� ริ”
มีชื่อย่อว่า “กปร.” เพื่อท�ำหน้าที่ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ติดตามผล และประสานการด�ำเนินงานของหน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจทั้งปวงที่ด�ำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากระราชด�ำริ ให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และ
ตรงตามวัตถุประสงค์
จากพระราชด�ำริที่ทรงเน้น การให้ความช่ วยเหลื อคนยากจนในชนบทเป็ น ส� ำ คั ญ แล้ ว งานด้ า นอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับป่าไม้ก็ได้ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ ดังพระราชด�ำรัส
ที่ว่า “...การที่จะมีต้นน�้ำล�ำธารไปชั่วกาลนานนั้น ส�ำคัญอยู่ที่การรักษาและปลูกป่าบริเวณต้นน�้ำ.” [1] พลเอก เปรมฯ
จึงสนองตอบระราชด�ำริอย่างจริงจัง เพราะปรากฏว่าใน พ.ศ. 2524 นั้น พื้นที่ป่าไม้เหลือความอุดมสมบูรณ์อยู่เพียง
ร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด รัฐบาลพลเอก เปรมฯ จึงได้ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั้งหมดใน พ.ศ. 2526 และมีโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านป่าไม้ รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลายโครงการ
พลเอก เปรมฯ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทด้วยความตระหนักและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยได้เชิญชวนคนไทยน้อมน�ำ พระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส พระราชด�ำริ ไปประพฤติปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และต่อเนื่องดังที่ท่านกล่าวว่า
“...จึงใคร่ขอเรียนพวกเราทั้งหลายว่าเราต้องหามาตรการ เพื่อน�ำพระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส ไปก�ำหนด
แนวทางเพื่อน�ำไปใช้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างจริงจัง จึงจะได้ชื่อว่าเราได้สนองพระบรม
ราโชวาท พระราชด�ำรัส พระราชด�ำริ ให้เกิดผลครบถ้วนสมบูรณ์ ยั่งยืน ยังประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของเรา กับ
ประชาชนของพระองค์ได้อย่างแท้จริง...” [3]
ในช่วงเวลาที่พลเอก เปรมฯ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้จัดงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ
200 ปี เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2525 และยังได้จัดงานส�ำคัญยิ่งเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอีก 2 งาน คือ พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นการจัดงานครั้งส�ำคัญเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบโดยรัฐบาล
จัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531
เป็นพระราชพิธีสมโภชเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงครองราชย์สมบัติได้นานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆ
พลเอก เปรมฯ เดินตามรอยพระยุคลบาท ท�ำให้เกิดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและ
การปฏิบัติกับโครงการพระราชด�ำริต่าง ๆ เป็นผลดีในการพัฒนาประเทศทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคม อย่างสูงสุด
3. การรักษาพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
ในขณะที่สถานการณ์สงครามและภาวะเศรษฐกิจยังไม่คลี่คลายชัดเจน ความจ�ำเป็นที่ต้องท�ำการรุกทาง
การเมือง เสริมด้วยมาตรการทางทหารจ�ำเป็นต้องด�ำเนินต่อไป ด้วยเหตุนี้คณะนายทหารส่วนหนึ่ง จึงพิจารณา
เห็นเป็นการสมควรในการเสนอขอต่ออายุราชการให้ พลเอก เปรมฯ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกต่อไปอีก
ระยะหนึ่ง เพื่อให้การด�ำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์มีความต่อเนื่อง จะสามารถใช้อ�ำนาจสั่งการทั้งทาง
ทหาร และในฐานะนายกรัฐมนตรี ยับยัง้ ปฏิบตั กิ ารของฝ่ายคอมมิวนิสต์ทงั้ จากภายนอกและภายในประเทศอย่างได้ผล
แต่ปรากฏว่าทหารบางส่วนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบกไว้
จากความเห็นทีแ่ ตกต่างระหว่างนายทหารอาวุโส กับนายทหารกลุม่ ทีเ่ รียกว่า “ยังเติรก์ ” ได้นำ� ไปสูเ่ หตุการณ์ทสี่ อื่ มวลชน
เรียกว่า “เมษาฮาวาย” เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2524 และประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าเป็น
การ “ปฏิวัติ” อีกครั้งหนึ่ง แต่คณะปฏิวัติกระท�ำการไม่ส�ำเร็จ เนื่องมาจาก พลเอก เปรมฯ ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ และ
ไม่ให้ความร่วมมือ ดังค�ำที่ท่านกล่าวไว้ว่า
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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“เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม ได้มีกลุ่มนายทหารในระดับผู้บังคับการกรม ได้มาพบและ
ชักจูงให้ผมท�ำการปฏิวตั ิ โดยอ้างเหตุผลในเรือ่ งความเสือ่ มโทรมของสังคม ตลอดจนความทุกข์ยากของพีน่ อ้ งประชาชน
กลุ่มนายทหารเหล่านั้นได้กล่าวถึงการใช้อ�ำนาจในลักษณะเผด็จการ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งปวง ตัวผมเองได้ตระหนัก
ถึงปัญหาแล้วเป็นอย่างดี...ผมไม่เห็นด้วยในแนวทางการแก้ปัญหาของทหารกลุ่มนี้ ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาวะแวดล้อมของชาติ...” [1]
“ข้อแตกต่างทางความคิดของทุกคนย่อมมีได้ แต่การแก้ไขจะต้องเป็นไปโดยทางสันติอนั เป็นลักษณะของชาติ
ไทย ขอแต่คนไทยมีความเข้าใจในปัญหาและร่วมกันด้วยชีวิตจิตใจอย่างแท้จริง เราจะแก้ปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง
ของชาติได้” [1]
“...ผมถามเขาว่าปฏิวัติท�ำไม เขาบอกว่าท�ำเพื่อป๋า และก็ขอเชิญป๋าเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ ผมบอกว่าผมไม่
ต้องการปฏิวัติ....ขอให้เลิกท�ำเสีย หรือไม่อย่างนั้นก็ยิงผมให้ตาย แล้วก็ปฏิวัติกันไป...” [1]
ผู้ท�ำหน้าที่เชิญ / เจรจากึ่งควบคุมตัวพลเอก เปรมฯให้รับเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติที่บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ คือ
พันเอก ประจักษ์ สว่างจิตร์ และพันเอก มนูญ รูปขจร ในระหว่างการเจรจา พลเอก เปรม ฯ เดินทางออกจากบ้าน
พัก โดยความเข้าใจของฝ่ายที่ควบคุมตัวว่าพลเอก เปรมฯ เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก. ทบ.) ซึ่งเป็น
ศูนย์บญ
ั ชาการของคณะปฏิวตั ิ แต่พลเอก เปรมฯ เดินทางไปยังพระตำ� หนักจิตรลดารโหฐานเพือ่ เข้าเฝ้าและเดินทางต่อไป
ที่กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ในประกาศชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้น พลเอก เปรมฯ กล่าวว่า
“...จ�ำเป็นต้องกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มาประทับยังที่ปลอดภัย พร้อมด้วยทูลเกล้าทุกพระองค์ เพื่อทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทั้งชาติ...” [1]
นับเป็นเรือ่ งน่ายินดีทเี่ หตุการณ์ตา่ งๆ คลีค่ ลายลงในเวลาอันรวดเร็วเพราะพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โดยไม่มกี ารเสียเลือดเนือ้ แต่ประการใด ฝ่ายทีท่ ำ� การปฏิวตั ยิ อมจำ� นนในเช้า
วันที่ 3 เมษายน และก�ำลังทั้งหมดได้คืนกลับสู่กรมกอง เพื่อรับโทษทางวินัยต่อไป และในการด�ำเนินการกับผู้พยายาม
ยึดอ�ำนาจการปกครองครั้งนี้ พลเอก เปรมฯ ได้ยึดเอาพระราชกระแสเป็นนโยบายในการปฏิบัติคือ
“... จะด�ำเนินการด้วยสติ ปราศจากความล�ำเอียงหรืออารมณ์ ให้ความเป็นธรรม และจะกระท�ำด้วยความสุขุม
รอบคอบ ส�ำหรับผู้หลงผิดที่ส�ำนึกตัวเองและวางอาวุธ แล้วกลับคืนสู่ที่ตั้ง.....” [1]
ต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชก�ำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อการไม่สงบ อันส่งผลให้ทุกคนเข้ามอบตัวและ
รับการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ พ้นจากความผิดที่ได้กระท�ำ
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยังด�ำรงความคิดในการปฏิวัติอยู่ และได้จังหวะเหมาะสมอีกครั้งในวันที่
9 กันยายน พ.ศ. 2528 เมื่อ พลเอก เปรมฯ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย และพลเอก อาทิตย์ ก�ำลังเอก
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก และผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด เดินทางไปประเทศสวีเดน ได้เกิดคณะปฏิวตั ทิ มี่ กี ำ� ลังทหารประมาณ
500 นาย เข้ายึดสถานทีร่ าชการ ปรากฏว่าภายในเวลาเพียง 9 ชัว่ โมง รัฐบาลก็สามารถคลีค่ ลายสถานการณ์คนื สูค่ วามสงบ
ดังเดิม เนื่องจากรัฐบาลจัดตั้งกองอ�ำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อปราบ
การปฏิวัติ โดยมีพลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พลโท ชวลิต ยงใจยุทธ และพลโท พิจิตร กุลละวณิชย์ (ยศในขณะนั้น)
เป็นผู้ประสานงานและคลี่คลายสถานการณ์ พลเอก เปรมฯ ยึดถือเสมอว่า “ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นใคร
ก็ตามแม้เพียงจะคิดยึดถือเป็นของตนเอง หรือของพรรคพวกของตน เพื่อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมต่อตนเอง จะพบ
กับความหายนะในที่สุด...” [4]
เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั้งสองครั้ง แสดงให้เห็นชัดว่า พลเอก เปรมฯไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาของ
ชาติบ้านเมืองด้วยอ�ำนาจเผด็จการจากการปฏิวัติรัฐประหาร แม้จะมีผู้พร้อมให้ความร่วมมือ ด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาที่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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พลเอก เปรมฯ เป็นผูน้ ำ� ประเทศโดยการสนับสนุนของพรรคการเมืองทีช่ นะการเลือกตัง้ จึงสามารถช่วยให้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
4. การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท
ปัญหาทีส่ ำ� คัญอีกปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงนัน้ คือ ปัญหาความยากจน ดังนัน้ เมือ่ เป็นหัวหน้ารัฐบาล
พลเอก เปรมฯ ยิ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนยากจนในชนบท ความคิดที่จะช่วยพี่น้องยากจนในชนบท
ให้มฐี านะความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ก็ยงิ่ มีมากขึน้ เนือ่ งจากพลเอก เปรมฯได้อยูป่ ฏิบตั งิ านกับประชาชนยากจนเหล่านัน้ มาด้วย
ตนเองในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่ 2 ดังค�ำกล่าวของท่านที่ว่า	
“...ช่วยให้พวกเขาหายจน หายเจ็บ และมีความรู้ที่จ�ำเป็นแก่การครองชีพให้จงได้ นี่คือนโยบายหลักที่ผม
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหาทางด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ เพราะถ้าไม่มอบหมายนโยบายให้ชัดเจน คนชนบท
ของเราอาจถูกละเลยต่อไปอีก...” [1]
พลเอก เปรม มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากจนให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น สอดคล้องกับ
การด�ำเนินงานการสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งเป็นงานพัฒนาชนบทด้วย รัฐบาลพลเอก เปรมฯ
ได้เร่งดำ� เนินการควบคูก่ นั ได้แก้ไขสภาวะความยากจนของราษฎรโดยเฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นชนบททีห่ า่ งไกลความเจริญ และ
ยังให้ความสนใจด้านแรงงานของคนจนในชนบท เพราะมองเห็นว่าแรงงานของคนชนบท คือทรัพยากรทีม่ คี า่ โดยสร้าง
โครงการต่าง ๆ มากกว่า 26 โครงการ เช่นโครงการการจ้างงานในชนบท โครงการสินเชื่อเพื่อการเกษตรโครงการจัด
ท�ำถนนและขยายไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวนา การจัดตัง้ “กองทุนพัฒนาหมูบ่ า้ น” และจัดให้มคี ณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
หรือ กชช. รับผิดชอบ โดยได้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2524
เน้นการผนึกก�ำลังของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ ดำ� เนินงานช่วยเหลือประชาชนยากจนในชนบทให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึง่ ช่วยให้คนในชนบทมีงานทำ� มีรายได้ “หายจน หายเจ็บ และมีความรูท้ จี่ ำ� เป็นการแก่การครองชีพ” [1]
การช่วยให้หายจน เป็นขัน้ แรกที่ พลเอก เปรมฯ มุง่ แก้ไขเพือ่ ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และพึง่ พาตนเอง
ได้ ดังจะเห็นได้จากค�ำที่ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า
“จะพยายามพัฒนาโดยมุ่งยึดหลักการเข้าไปยกระดับความสามารถของตัวคน เพื่อให้ชาวชนบทช่วยตัวเองให้
มากขึ้น โดยให้ความเข้าใจแก่เขา ดึงเขาให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างถาวร...เราจะ
ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชน เข้าใจ เข้าร่วม และเป็นประโยชน์แก่ตัวประชาชนอย่างถาวร...” [1]
รัฐบาลได้ให้ความสนใจด้านผลผลิตทางการเกษตร พลเอก เปรมฯ ได้ชี้ให้เห็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเข้าไปให้
ความช่วยเหลือ ดังความตอนหนึ่งว่า
“...การปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตร ตลอดจนสร้างเสริมให้ทดี่ นิ ของพวกเขามีคณ
ุ ภาพ
ดีขึ้น โดยแก้ปัญหาที่เขาประสบอยู่ในพื้นที่ เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว การชะล้างพังทลายของ
ดินเป็นต้น” [1]
พลเอก เปรม ได้ให้ความส�ำคัญต่อปัญหาราคาผลิตผลของชาวนา ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ราคา
ข้าวตกต�่ำอย่างรุนแรง เมื่อ พ.ศ. 2525 ได้มีโครงการแทรกแซงพยุงราคาข้าว และมีการส่งสารไปถึงชาวนาทั่วประเทศ
ความในสารตอนหนึ่งว่า
“ผมขอยืนยันว่า ทุกข์ของชาวนา คือ ทุกข์ของผม ที่ผมจะต้องพยายามปลดเปลื้องอย่างสุดความสามารถ” [1]
ท่านสามารถแก้ปัญหาราคาข้าวตกต�่ำ ตามที่ตั้งใจไว้ได้ เริ่มจากการออกประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ งการแทรกแซงและรักษาระดับราคาข้าวเปลือก ประกาศกำ� หนดอัตราราคาข้าวเปลือก รัฐบาลได้เจรจาทำ� การค้ากับ
ต่างประเทศ จนสามารถส่งออกข้าวได้มากขึ้น
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ขัน้ ทีส่ องคือหายเจ็บ เป็นโครงการด้านการสาธารณสุข เพือ่ ช่วยเหลือผูค้ นในชนบททีเ่ จ็บป่วย โดยเฉพาะเด็ก ๆ
ในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ตกอยูใ่ นสภาพขาดอาหาร รัฐบาลพลเอก เปรมฯได้สร้างโรงพยาบาลเพิม่ ขึน้ ในเขตยากจน
อีก 92 แห่ง และได้จดั โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนช่วยแก้ปญ
ั หาเด็กขาดสารอาหารในระดับรุนแรงลดลงได้เป็น
จ�ำนวนมาก
นอกจากการดูแลด้านผลผลิตทางการเกษตรและสาธารณสุขแล้ว ยังให้ความเอาใจใส่ดา้ นการศึกษาอย่างจริงจัง
ด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้เพียงพอแก่ความจ�ำเป็นในการครองชีพ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการพัฒนาที่ยังประโยชน์ให้คนยากจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ พลเอก เปรมฯ จึงเห็นความจ�ำเป็นทุ่มเท
งบประมาณเพื่อการศึกษาในชนบททั้งด้านการผลิตครูเพิ่มอัตราข้าราชการครูและเปิดโรงเรียนในชนบทห่างไกล
ดังค�ำกล่าวท่านที่ว่า
“...จะต้องมีโครงการพิเศษเพือ่ ปรับการศึกษาให้ ‘รับใช้คนยากจน’ เหล่านีใ้ ห้ได้มากขึน้ มิใช่เฉพาะแต่ทางด้าน
เศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงด้านสังคมและวัฒนธรรมซึง่ เป็นสมบัตอิ นั ดีงามของพวกเขาอยูแ่ ล้วด้วย” “รัฐบาลนีไ้ ม่ตอ้ งการ
แก้ไขปัญหาชนบท...ด้วยการแก้ปญ
ั หาแบบประชาสงเคราะห์ แต่เราจะท�ำให้ชาวชนบทเหล่านัน้ ยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยน�ำ้ พักน�ำ้
แรงของเขาเอง” [1]
กล่าวได้ว่ารัฐบาลพลเอก เปรมฯ มีแนวนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทได้ถูกต้อง ประสบความ
ส�ำเร็จและไม่ได้สร้างภาระหนักผิดวินัยทางการเงินการคลังของชาติ ท�ำให้คนยากจนในชนบทมีงานท�ำ มีความรู้
ในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว ลูกหลานได้รับการศึกษามากขึ้น และมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น
5. การแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
พลเอก เปรมฯ พยายามชี้ให้ทุกคนได้รับรู้ความจริงที่เกี่ยวกับปัญหาความยากจนของประเทศไทย “...ประเทศ
ชาติของเรายังยากจนอยู่ ยากจนจริงๆ ผมรู้เพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรี และคนที่รู้เรื่องนี้ดีอีกคนคือรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น เราจะต้องร่วมมือกันหาเงินเข้าประเทศ และต้องเจียมตัวเจียมใจเหมือนสภาพที่เป็นอยู่
ความยากจนไม่ใช่เรื่องที่น่าจะละอาย เพียงแต่ความยากจนอาจท�ำให้การพัฒนาล่าช้าไป ดังนั้น ต้องช่วยกัน...” [1]
ประเทศไทยขณะนั้นมีปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจ คือการขาดดุลการค้าอย่างมหาศาลและสะสมมาเป็นเวลานาน
เป็นเหตุให้มีหนี้สาธารณะสูงโดยเฉพาะเป็นหนี้ต่างประเทศสูงสุดถึง 12.8 พันล้านดอลล่า ซึ่งเป็น 20.8 เปอร์เซ็นต์ของ
รายได้จากการส่งออก และเป็น 7.6 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ประเทศไทยเป็นลูกหนี้ส�ำคัญ 10 อันดับประเทศแรกของธนาคารโลก และจะต้องใช้ 55 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการ
ส่งออกไปช�ำระค่าน�ำเข้านำ�้ มัน ประกอบกับมีประชากรว่างงานสูง และเงินเฟ้อสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มัน
ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ฐานะทางการเงินขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรงถึงขั้นวิกฤตได้
รัฐบาลพลเอกเปรม ได้ระดมผู้มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ นักบริหารธุรกิจชั้นแนวหน้ามาเป็นที่ปรึกษาและ
มีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจช่วยกันวางนโยบายการบริหารไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการคลัง ด้านการเงิน ด้านการส่งออก และ
ด้านการฟืน้ ฟูและเร่งรัดการลงทุน ได้กำ� หนดนโยบายและมาตรการการเงิน การคลังอย่างมีวนิ ยั และได้ดำ� เนินการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ส�ำคัญดังนี้
จัดตัง้ “คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและภาคเอกชน (กรอ.)” ประเทศไทยในเวลานัน้ ปรากฏข้อเท็จจริงสำ� คัญ
ประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจ 1 ใน 3 บริหารโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ แต่อีก 2 ใน 3 หรือประมาณ
ร้อยละ 70 เป็นของภาคเอกชน ดังนั้น เมื่อระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่บริหารโดยภาคเอกชน พลเอก เปรมฯ จึงเห็น
ความจ�ำเป็นที่จะต้องให้นักธุรกิจทั้งหลายเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลในการกอบกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยการด�ำเนินการในนามของ “คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและภาคเอกชน” เรียกโดยย่อว่า “กรอ.” โดยภาคเอกชน
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ได้มีโอกาสเข้าร่วมเจรจาการค้ากับต่างประเทศโดยตรง เป็นการแก้ปัญหาและเพิ่มการส่งออกสินค้า แสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์ของผู้น�ำและคณะรัฐบาล ซึ่ง กรอ.ยังมีบทบาทจนถึงปัจจุบันนี้ พลเอก เปรมฯ ได้กล่าวว่า
“ตั้งแต่เดินทางไปต่างประเทศ ได้พ่วงเอานักธุรกิจไปเจรจาเรื่องการค้า...ท�ำให้เกิดประโยชน์หลายด้านด้วยกัน
ประการแรก ท�ำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเจรจาทางธุรกิจ เนื่องจากได้มีการปรึกษาหารือกันมาก่อนแล้ว
ประการที่ 2 เวลาเดินทางไปด้วยกันท�ำให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อถือมากกว่าที่จะแยกกันไปเจรจา ประการที่ 3
ถ้าการเจรจาสามารถตกลงกันได้ ก็สามารถเซ็นสัญญากันได้เลย เพราะมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนร่วมอยู่ด้วยแล้ว
ประการที่ 4 การทีไ่ ด้ไปพบปะกันจะท�ำให้เกิดความมัน่ ใจมากกว่าทีจ่ ะติดต่อกันเฉพาะทางจดหมายหรือโทรเลข ประการ
ที่ 5 ต่างประเทศพอใจมาก เพราะการที่เดินทางไปร่วมกันอย่างนี้ แสดงว่ามีความร่วมมือกัน และท�ำงานเป็นระบบ และ
ประการสุดท้าย ทั้งรัฐบาลและเอกชนสามารถรู้ปัญหาและติดตามได้อย่างเป็นผล” [1]
การพัฒนาด้านพลังงาน เนือ่ งจากปัญหาน�ำ้ มันขาดแคลนและนำ�้ มันแพง เป็นปัญหาทีม่ คี วามสำ� คัญอยูใ่ นอันดับ
ต้นๆ น�้ำมันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ เมื่อ พ.ศ. 2488 เป็นช่วงหลังจากมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้น
สุดลง การดำ� เนินกิจการด้านน�ำ้ มันปิโตรเลียมของประเทศไทย ดำ� เนินการโดยบริษทั ค้านำ�้ มันต่างชาติ จนถึง พ.ศ. 2500
รัฐบาลได้อนุมตั ใิ ห้สร้างโรงกลัน่ นำ�้ มันบางจาก เพือ่ กลัน่ และจำ� หน่ายนำ�้ มันเชือ้ เพลิงให้แก่หน่วยราชการทัง้ ทหารและ
พลเรือน โดยบริษัท ซัมมิท อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น (ปานามา) เข้ามาประมูลเช่าโรงกลั่นแห่งนี้ พ.ศ. 2501 รัฐบาล
ได้ออกพระราชบัญญัติ จัดตัง้ “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” หรือ “ปตท.” ขึน้ เป็นนิตบิ คุ คลแต่การผลิตนำ�้ มันยังคง
ให้บริษทั ซัมมิทฯ ดำ� เนินการ ต่อมาปรากฏว่าบริษทั ซัมมิทฯ ได้ทำ� ผิดสัญญาเช่าหลายครัง้ หลายกรณีเมือ่ พลเอก เปรมฯ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงได้ขอยกเลิกสัญญาฯ และหลังจากบริษัท ซัมมิทฯ ได้ส่งมอบกิจการคืน
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2524 รัฐบาลพลเอก เปรมฯจึงได้ให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นผูด้ �ำเนินกิจการต่อมา
การยกเลิกสัญญาโรงกลั่นน�้ำมันบางจากกับบริษัทซัมมิทฯ และให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ด�ำเนินกิจการครั้งนั้น นับเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและถือเป็นผลงานชิ้นส�ำคัญ เพราะช่วยให้รัฐบาลสามารถ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติไว้ได้จ�ำนวนมหาศาล
การพัฒนาชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) เป็นแหล่งการลงทุน
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ท�ำให้มีการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�ำนวนมาก
มีการก�ำหนดเขตอุตสาหกรรมหลัก อยู่ที่ อ�ำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ขณะเดียวกันก็ให้พัฒนาท่าเรือน�้ำลึกสัตหีบ
เพือ่ ให้บริการสินค้าออกเป็นหลัก รวมทัง้ เสริมความสามารถในการให้บริการสินค้าทัว่ ไปในระยะแรกด้วย ส่วนท่าเรือ
แหลมฉบังก�ำหนดให้เป็นท่าเรือส�ำหรับบริการสินค้าทั่วไปให้สอดคล้องกับการพัฒนาท่าเรือสัตหีบ รวมทั้งได้พัฒนา
ท่าเรือน�้ำลึกที่จังหวัดสงขลา
การหาแหล่งพลังงานในประเทศ ในช่วงปลาย พ.ศ. 2524 ได้มกี ารขุดพบก๊าซธรรมชาติจำ� นวนมหาศาลในอ่าวไทย
หลังจากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งอืน่ เพิม่ ขึน้ อีก ซึง่ สามารถนำ� ขึน้ มาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ลดการน�ำเข้าน�้ำมันได้ในเวลาต่อมา ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดจ�ำนวนเงินตราที่ต้องใช้ไปในการซื้อน�้ำมัน
จากต่างประเทศลงได้เป็นจ�ำนวนมหาศาล ท�ำให้ประเทศไทยลดการขาดดุลการค้าลงได้มากซึ่งสื่อมวลชนในขณะนั้น
เรียกว่า ”ยุคโชติช่วงชัชวาล”
การแก้ปัญหาของสภาบันการเงิน ที่อาจน�ำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากบริษัทเงินทุนหลายบริษัท
บริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารจงใจทุจริตด้วยการหาประโยชน์จากบริษัทฯ จนบางบริษัทฯไม่สามารถ
ช�ำระเงินคืนให้แก่ประชาชนที่ฝากเงินได้ ท�ำให้สถานการณ์ด้านสถาบันการเงินปั่นป่วน และลุกลามไปถึงธนาคาร
พาณิชย์ต่างๆ ด้วย วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2527 กระทรวงการคลังจึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะ
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ท�ำงานแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน” โดยเจ้าของบริษทั เงินทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้องยินยอมให้ทางราชการมีสว่ นเป็น
เจ้าของและเข้าไปจัดการได้ ปรากฏว่าท�ำให้บริษัทฯมีผลการด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและสามารถฟื้นตัวได้ ส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีปัญหาก็ให้มีการปรับปรุงการบริหารงาน มีการเพิ่มทุนและกันเงินส�ำรองเผื่อหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ
อย่างเพียงพอ และมีการแก้ไขปัญหาการเงินนอกระบบ เนื่องจากมีการตั้งวงแชร์ที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ได้ส่งผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อระบบการเงิน ทั้งในแง่ท�ำลายความเชื่อมั่น และ
เป็ น การซ�้ ำ เติ ม ปั ญ หาแก่ บ ริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ก� ำ ลั ง ประสบปั ญ หาอยู ่ รั ฐ บาลพลเอก เปรมฯ จึ ง ได้ ป ระกาศใช้
“พระราชก�ำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527” เพื่อป้องกันและปราบปรามกิจการนี้จนเป็นที่ยุติ
มาตรการสำ� คัญทีส่ ดุ ที่ พลเอก เปรมฯ ตัดสินใจนำ� มาใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ คือ การปรับปรุงระบบอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราและการปรับค่าเงินบาท หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “การลดค่าเงินบาท” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
ดร.วี ร พงษ์ รามางกู ร ดร.ไพจิ ต ร เอื้ อ ทวี กุ ล ที่ ป รึ ก ษาคนส� ำ คั ญ ด้ า นเศรษฐกิ จ นายกรั ฐ มนตรี ผู ้ ผ ลั ก ดั น ให้ มี
การเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท ดร.วีรพงษ์ฯได้ให้ความเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นโดยสรุปได้ว่า การที่ประเทศ
กลุ่มโอเปคได้ขึ้นราคาน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ทั่วโลกเกิดเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ส�ำหรับประเทศไทย
ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีรายจ่ายจากการน�ำเข้าน�้ำมันถึง 1 ใน 4 ขณะเดียวกันราคาสินค้าส่งออกโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร
ตกต�่ำลงอย่างมาก ท�ำให้ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสะสมมาอย่างยาวนาน รุนแรงเข้าขั้นจะวิกฤต และ
ดร.วีรพงษ์ฯได้ตอบค�ำถาม พลเอก เปรมฯ นายกรัฐมนตรีถึงข้อดี/ข้อเสียของการลดค่าเงินบาทและมาตรการต่างๆ
ทีจ่ ะท�ำให้การลดค่าเงินบาทส่งผลดีมากกว่าผลเสีย ซึง่ ท่านเป็นห่วงผลกระทบทุกด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อคนยากจน
และเกษตรกร โดยสรุปประเด็นเป้าประสงค์ของการลดค่าเงินบาททีส่ ำ� คัญในทางทฤษฎีคอื การส่งออกโดยเฉพาะสินค้า
เกษตรราคาในประเทศจะสูงขึ้นหรือหากพ่อค้าส่งออกลดราคาขายในต่างประเทศลงก็จะส่งออกได้มากขึ้น การน�ำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศจะน้อยลง เนื่องราคาสินค้าน�ำเข้าจะแพงขึ้นดังนั้นจะมีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบภายในประเทศ
มากขึ้นแทนการน�ำเข้า แต่น�้ำมันราคาจะแพงขึ้น และอาจจะเกิดเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขึ้นราคาสินค้า จึงต้องตรึง
ราคาสินค้าและราคาพลังงาน พลเอก เปรมฯเห็นว่าเพือ่ ให้การลดค่าเงินบาทส่งผลดีอย่างมีประสิทธิผลจึงต้องมีมาตรการ
รองรับโดยได้จดั ท�ำโครงการส่งเสริมเร่งการส่งออก เพือ่ ให้มกี ารส่งสินค้าออกได้มากขึน้ โครงการนิยมไทย เพือ่ ให้มกี ารใช้
สินค้าไทยเพิม่ ขึน้ โครงการประหยัดนำ�้ มันและพลังงานเช่นปิดสถานีโทรทัศน์ทกุ ช่องในเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.
เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน�้ำมันเป็นต้น และค้นหาแหล่งพลังงานภายในประเทศ ใช้ทดแทนที่กล่าวข้างต้นแล้ว
นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงค่าเงินที่
ส�ำคัญอีกผู้หนึ่ง ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาและความจ�ำเป็นว่ามาจากการที่กลุ่มประเทศกลุ่มโอเปค ขึ้นราคาน�้ำมัน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2522 จากเดิมถึง 15 เท่า ส่งผลให้เงินตราต่างประเทศของไทยไหลออกนอกประเทศ
ภาวะการเงินการคลังจึงถูกกระทบกระเทือนมาก มาตรการลดค่าเงินบาทนับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
เนือ่ งจากมีผตู้ อ่ ต้านการลดค่าเงินบาทโดยขอให้พลเอก เปรมฯปรับคณะรัฐมนตรี และต่อมาขอให้พลเอก เปรมฯ
ลาออก พลเอก เปรมฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจ�ำเป็นและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกันท�ำความเข้าใจว่า
การลดค่าเงินบาทครั้งนั้น เป็นการด�ำเนินการหรือการใช้มาตรการที่ถูกต้องเพื่อท�ำให้ประเทศชาติพ้นจากวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ โดยท่านยืนยันอย่างหนักแน่นว่า
“...ผมใคร่ครวญดูแล้ว และปรึกษากับพวกผู้รู้แล้ว ก็เห็นว่าเราควรจะท�ำอย่างที่ได้ท�ำไปแล้ว...เราเห็นว่า
การกระท�ำครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง มิใช่เฉพาะในปัจจุบันนี้ แต่ในอนาคตด้วย สิ่งส�ำคัญที่เป็นเหตุผล
ให้เราตกลงใจท�ำ ก็เพราะว่าเรามีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำให้สอดคล้องกับภาวะการเงินของโลก นั่นประการหนึ่ง
แล้วอีกประการหนึง่ ก็เพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นระบบการแลกเปลีย่ นเงินตราของเรา ซึง่ เดิมผูกไว้กบั สกุลเดียว ต่อไปเราจะไม่ผกู ไว้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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กับสกุลเดียว แต่เราจะผูกไว้กับสกุลเงินประเทศคู่ค้าหลายๆ สกุล การกระท�ำเช่นนี้ก็จะท�ำให้เรามีความคล่องตัว และ
ค่าเงินบาทก็จะเป็นมูลค่าที่แท้จริง” [1]
พลเอก เปรมฯ เน้นว่าเพือ่ ให้มาตรการปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและการปรับค่าเงินบาท ส่งผลได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ดีขึ้น รัฐบาลจะต้องด�ำเนินการต่อไปใน 3 เรื่อง คือ (1) รัฐบาลใช้จ่ายอย่างประหยัด (2) ด�ำเนินการ
ให้ใช้วัตถุดิบ สินค้า ที่ผลิตในประเทศ (3) การเร่งส่งออกสินค้าไทยไปขายต่างประเทศ โดยมีค�ำขวัญว่า “มุ่งประหยัด
เร่งรัดใช้ของไทย (นิยมไทย) และร่วมใจกันส่งออก” “...ผมจะดูแลเรือ่ งนีด้ ว้ ยตัวของผมเอง เพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ที่จะรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจของเราให้มั่นคงถาวรต่อไปในอนาคต” [1]
พลเอก เปรมฯ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้สำ� เร็จ การส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอืน่ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ สูงสุดถึงร้อย
ละ 28.5 มีการลงทุนสูงถึง 4.5 เท่าของปีก่อนๆ การจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 11 เปอร์เซ็นต์ เงินเฟ้อลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับว่า
เป็นการบริหารจัดการที่กล้าตัดสินใจเพื่อประเทศชาติและประชาชน มากกว่าที่จะค�ำนึงถึงการคงอ�ำนาจในต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ท�ำให้ประเทศชาติพ้นจากมรสุมทางเศรษฐกิจและเป็นการสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
ให้สามารถเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดและมั่นคงในเวลาต่อมา [5]
6. การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นและระบบราชการ
“คอร์รัปชั่น” เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ พลเอก เปรมฯ ต้องการจะสะสาง ดังพิจารณาได้จากค�ำบรรยาย เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2521 ณ โรงแรมนารายณ์ ซึ่งสมาคมสันติสุขจัดขึ้น ความตอนหนึ่งว่า
“...ผมคิดว่าปัญหาคอร์รัปชั่นยังมีวิธีแก้...ต้องเริ่มที่ผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องท�ำตนให้
เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องความซื่อตรง ปราศจากคอร์รัปชั่น โดยตัวเองต้องไม่ทุจริต และไม่ยอม
ให้คนอื่นทุจริต... มีความกล้าหาญ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างเด็ดเดี่ยว และมีเกียรติ...” [3]
นับเป็นความกล้าหาญที่ชี้ชัดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งพลเอกเปรมฯเองได้
ปฏิบตั ติ นให้เป็นตัวอย่างในเรือ่ งความซือ่ สัตย์สจุ ริต การดำ� รงชีวติ ทีเ่ รียบง่ายไม่ฟมุ่ เฟือย และในการบริหารของรัฐบาล
พลเอก เปรมฯจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหากรัฐมนตรีคนใดท�ำตนไม่เป็นที่ไว้วางใจจะมีการปรับรัฐมนตรีนั้นออกทันที
และบางกรณีถึงขั้นยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ [6]
พลเอก เปรมฯ มองไปถึงสิ่งที่เกิดอยู่ในสังคมเวลานั้น ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้คนไม่หวั่นไหวต่อการท�ำ
ทุจริตนั่นคือ การที่คนในสังคมยังไห้ความนับถือคนทุจริตเพียงเพราะมีเงิน ท่านกล่าวว่า
“...ผมอยากเห็นและผมก็ได้ท�ำมา คือ สังคมของเราต้องช่วยกันร่วมมือในเรื่องนี้...เลิกกราบไหว้คนพวกนี้..
บางคนทีเ่ รารูว้ า่ เขาไม่ได้รวยมาจากความสามารถ .. คุณโกงเขามาถึงได้รวย แต่กย็ งั มีคนไปไหว้เขา.. สังคมต้องช่วยกัน
พูดว่า เราจะเคารพคนดี ไม่เคารพคนชั่ว.. ต้องบอกว่าคนรวยคนนี้ รวยเพราะโกง เพราะค้ายาเสพติด ไม่ใช่รวยเพราะ
ความสามารถ... ตรงนี้แหละที่ผมว่าเราละเลยไม่ได้ท�ำ... มันน่ากลัว ผมคิดว่าเราต้องท�ำถึงแม้มันยาก...” [7]
ในฐานะนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรมฯ นึกถึงปัญหาคนของรัฐเป็นส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคอร์รัปชั่น หรือ
เรื่องอื่นใด โดยได้พยายามปลุกจิตส�ำนึกข้าราชการ ให้เห็นความส�ำคัญในการเป็นข้าราชการว่า
“สถานการณ์บา้ นเมืองจะดีขนึ้ หรือเลวลง การบริหารบ้านเมืองจะเป็นทีช่ นื่ ชมหรือรังเกียจของประชาชน ขึน้ อยู่
กับข้าราชการเป็นอันมาก ถ้าข้าราชการทุกคนมีความรับผิดชอบ มีจิตส�ำนึกในการรับใช้ส่วนรวม นึกถึงผลประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่ และประเทศชาติเป็นส�ำคัญแล้ว ก็แน่ใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย...” [3]
“ระบบราชการเป็นหัวใจในการบริหารประเทศ ทุกวันนีย้ งั มีขอ้ บกพร่องทีต่ อ้ งปรับปรุงปฏิรปู หรือบางที...อาจ
ถึงขั้นต้องปฏิวัติผ่าตัดกันทั้งระบบ เพราะเมื่อเอ่ยถึงระบบราชการ คนส่วนใหญ่หลับตานึกถึงความอืดอาด ความล่าช้า
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ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการให้บริการแก่ประชาชน” [3]
พลเอก เปรมฯ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิผลเนื่องจากได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และมิยอมให้รัฐมนตรี ข้าราชการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการปฏิรูประบบราชการโดยได้ตั้ง
“คณะกรรมการปฏิรปู ระบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” มีการจำ� กัดขนาดของส่วนราชการ การขยายตัว
ของจ�ำนวนข้าราชการ มีการมอบอ�ำนาจให้ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
การบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว เพื่อเป็นต้นแบบ เช่น การขออนุญาตประกอบธุรกิจ การจัดท�ำหนังสือเดินทาง
ไปต่างประเทศ (Passport) เป็นต้น
7. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทย ได้รับการติเตียนจากนานาชาติในช่วงก่อนหน้าที่ พลเอก เปรมฯ จะด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ว่าประเทศไทยไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกรณีกองก�ำลังของจาง ซี ฟู หรือ
ขุนส่า ซึง่ พำ� นักอยูบ่ นแผ่นดินไทยทีบ่ า้ นหินแตก ทัง้ ๆทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น“ราชายาเสพติด” และทางส�ำนักงานคณะกรรมการ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ก็ได้ตั้งรางวัลน�ำจับในเวลานั้นไว้สูงถึง 500,000 บาท พลเอก เปรมฯ มิอาจปล่อยให้เรื่อง
ยาเสพติดท�ำลายประเทศไทยต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงให้ค�ำมั่นต่อรัฐสภาและประชาชน ว่า
“เรื่องยาเสพติดนั้น กล่าวได้ว่าเป็นอันตรายที่สุดแก่ชาติบ้านเมือง และเป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เกี่ยวพันกับปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และยิ่งยุ่งยากมากขึ้น เพราะปัญหายังไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย” และ
พลเอก เปรมฯ ได้ชี้ให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสาเหตุที่ท�ำให้ขบวนการนี้ยังคงอยู่ได้ว่า “ค่านิยมของ
พวกเราที่มีต่อผู้มีฐานะร�่ำรวยเพราะธุรกิจยาเสพติด ซึ่งเป็นไปในท�ำนองเดียวกันกับคอร์รัปชั่น พวกเรายังก้มหัวและ
กราบไหว้ผู้ที่ร�่ำรวยมาจากเงินสกปรก...” “...ต้องเอาจริงเอาจังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปราม แต่กลับไปให้ความร่วมมือกับผูท้ �ำธุรกิจยาเสพติด..” “ทัง้ ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ผูข้ นส่ง ผูเ้ สพ ผูช้ ว่ ยเหลือ และผูร้ ว่ มมือ
กับธุรกิจยาเสพติดล้วนเป็นผู้ทรยศต่อชาติ ทั้งสิ้น” [3]
“จะด�ำเนินการกวาดล้างแหล่งผลิต และจ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาดฉับพลัน ส่วนทางด้านผูต้ ดิ ยาเสพติด
จะให้การบ�ำบัดรักษาและอบรมให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด” [1]
พลเอก เปรมฯ ได้บัญชาการในทางลับให้จัดตั้งกองก�ำลังท�ำลายยาเสพติดขึ้นในรูปแบบหน่วยจู่โจมเฉพาะกิจ
ใช้ชื่อ “เสือด�ำ” เน้นพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า นับเป็นการตัดสินใจแก้อีกปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญ และเป็นความหาญ
กล้าทีใ่ ห้มกี ารด�ำเนินการแบบตัดรากถอนโคน ชนิดทีต่ อ้ งยอมแลกกันด้วยชีวติ โดยเฉพาะการตัดสินใจให้เปิดยุทธการ
ที่บ้านหินแตก เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2525 สามารถท�ำลายคลังอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตยาเสพติดได้ส�ำเร็จอย่างราบคาบ
ท�ำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดแทบจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย กองก�ำลังขุนส่าได้หนีเข้าไปอยู่ในเขตประเทศ
พม่า ส�ำหรับบ้านหินแตกนั้น รัฐบาลได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ได้
พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “บ้านเทิดไทย”
กล่าวได้ว่าพลเอก เปรมฯ ได้ปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยท�ำลายล้างแหล่งผลิตและจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญ
อย่างราบคาบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ท�ำลายชาติและประชาชน รวมทั้งบ�ำบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด และเมื่อได้เดินทางไปยังองค์การสหประชาชาติได้ท�ำให้นานาชาติทราบและเข้าใจว่าประเทศไทย
ด�ำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง มิได้นิ่งเฉย
8. การพัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว
พลเอก เปรมฯ ได้สร้างสรรค์คณ
ุ ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและการท่องเทีย่ วนานัปการ ขอยกตัวอย่างเฉพาะ
งานส�ำคัญๆ ดังนี้
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การจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี พ.ศ. 2525 ตลอดทั้งปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานด�ำเนินการ
ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามทั่วทั้งพระอารามเช่นเดียวกับการสมโภชพระนครในอดีต นับเป็นผลงาน
การอนุรกั ษ์มรดกไทยครัง้ ยิง่ ใหญ่ มีการเฉลิมฉลองทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด วันส�ำคัญคือวันที่ 5 เมษายน อันเป็นวัน
“พระราชพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก เปรม ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ได้กราบบังคมทูลถึงความพร้อมใจของรัฐบาล และปวงชนชาวไทย ที่ได้ถวายพระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์เป็น “มหาราช” วัตถุประสงค์ส�ำคัญในการจัดงาน
ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระเกียรติประวัติพระบรมราชจักรีวงศ์ให้ปรากฏไปทั่วสากลและอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพื่อน�ำเงินรายได้เข้าประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน ”สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี”
ได้ผลดีเกินความคาดหมาย เพราะมีชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก สิ่งหนึ่ง
ที่จะอยู่ในความทรงจ�ำของชาวต่างประเทศไม่รู้ลืมก็คือพระราชประเพณีโบราณ โดยเฉพาะการเสด็จพระราชด�ำเนิน
โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ที่งดงามตระการตา และใน พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้ก�ำหนดเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย
(Visit Thailand Year) ซึ่งประสบผลส�ำเร็จสูงยิ่ง
การจัดสร้างหอสมุดแห่งชาติ ขึ้นในภาคต่างๆ ของประเทศ เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก อันเป็น
วาระที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลชยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 42 ปี 22 วัน เสมอด้วยระยะเวลา
การครองราชย์สมบัติในสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการสร้างพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นผลงานชิ้นส�ำคัญอีกงานหนึ่ง โดยรัฐบาล พลเอก เปรมฯ
ได้เร่งรัดด�ำเนินการสร้างด้วยความเอาใจใส่อย่างจริงจัง และพลเอก เปรมฯได้เดินทางไปดูแลการก่อสร้างด้วยตนเอง
อยู่บ่อยครั้ง
พลเอก เปรมฯ ได้บูรณาการในการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคม
การรักษาวัฒนธรรมประเพณี และพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็น
จ�ำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
9. การสร้างกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ
ช่วงเวลาที่ พลเอก เปรม ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นช่วงเดียวกับทีป่ ระเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากสงคราม
ในเวียดนาม กัมพูชา และลาว ซึ่งกองทัพสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุน ดังที่กล่าวแล้วโดยเหตุการณ์สู้รบได้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีซึ่งมีผลกระทบกับประเทศไทยทั้งในเรื่องการลุกล�้ำอธิปไตยและผู้อพยพ พลเอกเปรมฯ
ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นแนวทางช่วยแก้ไขปัญหา
พลเอก เปรมฯ เริ่มต้นด้วยการเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อเจรจาหารือกับนายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ ฮุสเซน ออน ให้
สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาสงครามของกองก�ำลังเวียดนามรุกล�้ำอธิปไตยแนวชายแดนไทย และได้มีการลงนามใน
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้า และได้เยือนประเทศสิงคโปร์ จากนัน้ เป็นประเทศอินโดนีเซีย พลเอกเปรมฯ ประสบ
ความสำ� เร็จในการเจรจาทัง้ การเมืองและการค้า โดยอินโดนีเซียยืนยันทีจ่ ะช่วยเหลือไทย และไม่ยงุ่ เกีย่ วกับปัญหามุสลิม
ในประเทศไทย ส�ำหรับด้านเศรษฐกิจ ไทยจะส่งข้าวขายให้ตามสัญญา และได้เดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศพม่า พร้อมคณะรัฐมนตรี โดยเน้นเจรจาขอความร่วมมือจากพม่า ในการปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
พลเอก เปรมฯได้เดินทางไปเยือนประเทศจีน เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคงเนื่องจาก
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามอันเกิดจากการทีเ่ วียดนามได้รกุ รานเข้ายึดครองกัมพูชา และการทีเ่ วียดนามคงทหาร
จ�ำนวนมากไว้ในกัมพูชา ทัง้ ได้ท�ำการกวาดล้างกองก�ำลังต่อต้าน จนเกิดการรุกล�ำ้ อธิปไตยเหนือแผ่นดินไทยหลายครั้ง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ดังกรณีเหตุการณ์ที่ทหารเวียดนามล�้ำพรมแดนไทยและปะทะกับทหารไทยอย่างรุนแรง ที่บริเวณบ้านโนนหมากมุ่น
อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523 อันเป็นเหตุให้ทหารไทยเสียชีวิตหลาย
สิบคน เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้มองได้ว่าในขณะนั้นเวียดนามพร้อมจะรุกรานประเทศไทย นโยบายต่างประเทศของ
ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเน้นด้าน “ความมั่นคง” และด�ำเนินในลักษณะ “รอบด้าน” เพื่อแสวงหามิตรประเทศใน
การต่อต้านการขยายอิทธิพลของเวียดนาม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต การได้พบกับนายกรัฐมนตรี จ้าว
จื่อ หยาง ท�ำให้ได้รับการยืนยันว่าจีนพร้อมที่จะช่วยไทยหากถูกเวียดนามบุกรุก ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525
พลเอก เปรมฯได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี และ
ขอให้จนี ลดการให้ความช่วยเหลือแก่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ทำ� ให้รฐั บาลพลเอก เปรมฯแก้ปญ
ั หา
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)ได้ผลมากขึ้น
พลเอก เปรมฯ ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปเมื่อต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2524 พร้อม
คณะผู้แทนนักธุรกิจจากสามสถาบันธุรกิจเอกชน ได้แก่ สมาคมหอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย และสมาคม
ธนาคารไทย ได้ร่วมเดินทางไปด้วย ในการนี้นักธุรกิจแต่ละคนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
การไปเยือนสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีแถลงว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้น�ำทางธุรกิจและชักชวนให้มา
ลงทุนในไทย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน “สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี” รวมทั้งมีการเจรจาความเรื่อง
ข้อจ�ำกัดทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาด้วย
ประการส�ำคัญที่สุดคือ เมื่อ พลเอก เปรมฯ เดินทางไปเยือนส�ำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ท่านได้มี
โอกาสกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสหประชาชาติ ด้วยนับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติเช่นนี้ และ
พลเอก เปรมฯ ได้เข้าพบประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน และรองประธานาธิบดี จอร์จ บุช ได้ปรึกษาหารือกันในระหว่าง
เจ้าหน้าที่ชั้นสูงใน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องปัญหาผู้ลี้ภัย เรื่องยาเสพติด
และเรื่องขอความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศของไทยกับสหรัฐอเมริกา	
พลเอก เปรมฯ ได้ทำ� ให้สหรัฐอเมริกากลับมามีความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ กันอีกครัง้ หลังจากสหรัฐพ่ายแพ้สงคราม
เวียดนามและถอนฐานทัพจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือไทยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ มี
การซ้อมรบร่วมกัน ภายใต้รหัส COBRA GOLD สหรัฐอเมริกา ได้ขายเครื่องบิน F–16 ที่มีอานุภาพสูงให้ไทยเป็นชาติ
แรกในอาเซียนและเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้ไทย อีกหลายประการ ท�ำให้กองทัพไทยมีศักยภาพเท่าเทียมกับ
กองทัพเวียดนาม
สหภาพโซเวียตเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในช่วงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเอก เปรมฯได้ไปเยือน เพื่อพบปะเจรจากับนายกอร์บาชอฟ เลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต พลเอก เปรมฯ ได้ขอความร่วมมือจากนายกอร์บาชอฟ เกี่ยวกับกรณีปัญหาเวียดนามและ
กัมพูชาซึ่งประสบความส�ำเร็จและมีส่วนส�ำคัญท�ำให้เวียดนามประกาศถอนทหารออกจากกัมพูชาในเวลาไม่นาน
นายยาสุฮิโร นากาโซเน่ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และคณะพร้อมด้วยสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยือนไทย
อย่างเป็นทางการ ได้สนทนาถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหากัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวยืนยันว่าญี่ปุ่นจะ
งดการให้ความช่วยเหลือแก่เวียดนาม จนกว่าเวียดนามจะถอนทหารออกจากกัมพูชา ในโอกาสนี้ญี่ปุ่นได้เสนอ
ลดหย่อนภาษีนำ� เข้าสินค้าจากประเทศไทยเพือ่ ให้มโี อกาสขายสินค้าให้แก่ญปี่ นุ่ ได้มากขึน้ นอกจากนัน้ ได้ชว่ ยเหลือไทย
ในรูปแบบการให้เปล่า ในโครงการต่าง ๆ และญี่ปุ่นจะทบทวนเรื่องระบบสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร เพื่อเพิ่ม
โควต้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย
จากการสร้างกลยุทธ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งผลให้นานาชาติมีความเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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เวียดนามต้องถอนทหารออกจากกัมพูชา การสู้รบในกัมพูชาผ่อนคลายลง และส่งผลในทางการค้า การส่งออกขยายตัว
และการท่องเที่ยวดีขึ้นท�ำให้ทุนส�ำรอง เงินตราระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลส�ำเร็จมา
จากความร่วมมือในการทำ� งานอย่างหนักร่วมกันระหว่างรัฐบาลพลเอก เปรมฯ และภาคเอกชนในการเยือนต่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี
10. การสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทย
พลเอก เปรมฯ ชีใ้ ห้เห็นและท�ำให้เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมอย่างเข้าถึงเนือ้ หา สาระ และความส�ำคัญ
ว่า “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ”
ด้ า นภาษาไทย พลเอก เปรมฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า อั น สู ง ยิ่ ง ทั้ ง ได้ เ จริ ญ รอยตามเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการอนุรกั ษ์และเชิญชวนให้คนไทยเห็นคุณค่าและความสำ� คัญของภาษาไทย นอกเหนือ
ไปจากการที่ได้ท�ำตนให้เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องงดงาม
จากปาฐกถาพิเศษ เรื่องวัฒนธรรมไทย สมบัติไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ณ ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ว่า
“นักภาษาประมาณว่าในโลกนีม้ ภี าษาทีใ่ ช้พดู กันประมาณสามพันภาษา แต่มไี ม่ถงึ ร้อยภาษาทีม่ ภี าษาเขียนของ
ตนเอง ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งในไม่ถึงร้อยภาษานั้น ภาษาไทยเป็นภาษาที่ไพเราะงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ของไทย
โดยแท้จริง ภาษาไทยมีอายุกว่า 700 ปี และเป็นภาษาที่มีพยัญชนะ มีสระ วรรณยุกต์ เป็นของตนเอง ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีภาษาเขียน ภาษาพูดเป็นของตนเอง... อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเลขไทยใช้ ผมคิดว่าเลขไทยเป็นเอกลักษณ์
อีกอย่างหนึ่งของภาษาของเรา มีน้อยประเทศมากที่มีเลขใช้เอง...” [8]
ด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย พลเอก เปรมฯ ได้รับสนองพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ
เรือ่ งการแต่งกายของบุรษุ ชุดเครือ่ งแต่งกายของผูช้ ายไทยเป็นทางการ ซึง่ ควรตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายไทยหรือผ้าไหม สวมใส่
กับกางเกงแบบสากล เมื่อจะออกงานราตรีจึงจะมีผ้าคาดเอวเสริม ชุดเครื่องแต่งกายแบบนี้ เรียกว่า “ชุดพระราชทาน”
[3] พลเอก เปรม เป็นผู้ริเริ่มน�ำมาสวมใส่ และได้มีการสวมใส่ชุดพระราชทานกันอย่างแพร่หลาย
ด้านการด�ำเนินชีวิตตามวิถีไทย พลเอก เปรมฯ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่องความคาดหวังของสังคมไทยใน
ทศวรรษหน้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2538 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า
“...ผมหวังว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมทีจ่ ะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะวัฒนธรรมทีเ่ ป็น
หลักของชาติของเรา เช่นการเคารพผูใ้ หญ่ การให้ความเอือ้ อาทรต่อผูส้ งู อายุ ผูใ้ หญ่จะประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่
ผู้น้อย ครูจะเป็นครูที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์ คนรุ่นใหม่จะส�ำนึก และเห็นความส�ำคัญ จะช่วยกันด�ำรงรักษาและ
พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ก้าวหน้าไปอย่างมีระเบียบ ยึดประเพณีอย่างมีเหตุผล และคนไทยในสังคมต่าง ๆ จะส�ำนึกในความ
เป็นไทยตลอดไป...” [3]
พลเอก เปรมฯ ได้ปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้กรอบแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและเป็นแบบอย่าง
ให้คนไทยด�ำรงชีวิตด้วยความประหยัดเรียบง่าย โดยยึดตามแนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียง และ “นิยมไทย” หรือ
”นิยมความเป็นไทย” สนับสนุนให้คนไทยใช้สินค้าที่ผลิตโดยคนไทย ท่องเที่ยวในเมืองไทยและปฏิบัติตนให้สามารถ
ธ�ำรงรักษาคุณค่าของความเป็นไทย และคุณค่าของความเป็นคนไทยไว้ได้อย่างยั่งยืน
11. สร้างค่านิยมให้เกิดความรักชาติและเสียสละเพื่อชาติ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
ตลอดชีวิตของ พลเอก เปรม ฯ ได้อุทิศตนเพื่องานของแผ่นดินอย่างแท้จริง ด้วยความตระหนักว่า “เกิดมาต้อง
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยชี้ให้เห็นว่า
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“เราทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เราอาศัยเกิดมา และเติบโตจนเป็น
ตัวเราในขณะนี้ ด้วยความส�ำนึกที่แน่วแน่ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องท�ำหลีกเลี่ยงไม่ได้...แม้มิได้บัญญัติ
เรื่องการแทนคุณแผ่นดินไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ แต่ผมใคร่ขอให้เราท่านทั้งหลายโปรดไตร่ตรองดูว่า
การตอบแทนบุญคุณต่อผูค้ นหรือสิง่ ทีม่ บี ญ
ุ คุณต่อเรา เช่น พ่อแม่ ครู สถาบัน และองค์กรต่างๆ ฯลฯ เป็นวัฒนธรรมไทย
ที่เราพิทักษ์และสืบสานกันมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย จนถึงปัจจุบัน” [7][9]
ตลอดจนได้ให้นิยามการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไว้ว่า หมายถึง
“การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระท� ำแต่ความดี เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดิน” [4][9]
จิตใจทีก่ ล้าหาญ เข้มแข็ง ในอันทีจ่ ะชีใ้ ห้สงั คมกล้ากระทำ� ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง พลเอก เปรมฯ เชิญชวนผูค้ นทัง้ หลาย
ให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการยกย่องคนดี แทนการยกย่องคนมีเงิน มีอ�ำนาจแต่เป็นคนไม่ดี ทั้งให้เลิกกราบไหว้
เลิกคบค้า เลิกเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้นด้วยวิธีการเช่นนี้จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมคนดี ให้มีก�ำลังใจใน
การท�ำความดีให้เป็นตัวอย่างแก่คนในรุ่นลูก รุ่นหลานต่อไป
พลเอก เปรมฯ ได้พยายามสร้างจิตสำ� นึกของการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการชีใ้ ห้ทกุ คนตระหนักอยูเ่ สมอ
ว่า ชาติจะดำ� รงอยูไ่ ด้ตอ้ งมีเอกลักษณ์ทบี่ ง่ บอกให้รถู้ งึ ความเป็นชาติสามารถสืบสานกันได้ดว้ ยขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม โดยบุคคลในชาติเป็นส่วนส�ำคัญของการธ�ำรงรักษาเอกลักษณ์ไว้
บนเส้นทางชีวิตของพลเอก เปรมฯ ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่งใด ท่านได้ท�ำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่ง
ทัง้ มัน่ คงอยูใ่ นความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความเทีย่ งธรรม ความเสียสละ ความกล้าหาญ ไม่หวัน่ ไหวต่อทุกเรื่องทีไ่ ด้ตดั สินใจ
กระท�ำ มั่นคงในความถูกต้อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในทางที่ดีงามมาโดยตลอด
สรุป

รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามารถด�ำเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาทีส่ ำ� คัญและวางรากฐานอันแข็งแกร่ง
ให้กบั ประเทศชาติ ทัง้ 11 ด้านดังกล่าว เป็นความสำ� เร็จครัง้ ประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย อันเนือ่ งมาจากความสามารถ
ในการบริหารจัดการของพลเอก เปรมฯ ได้คลุกคลีลงลึกศึกษาปัญหาและตกผลึกถึงสาเหตุของปัญหานำ� ไปสูก่ ารกำ� หนด
วิธปี ฏิบตั แิ ละนำ� ไปปฏิบตั กิ ารได้จริงเพือ่ แก้ไขแต่ละปัญหา รวมทัง้ ความกล้าหาญเด็ดเดีย่ วในการตัดสินใจและทีส่ ำ� คัญ
มากอีกประการคือพลเอก เปรมฯบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถน�ำพาคนดีมีความรู้ความสามารถเสียสละ
มาร่วมงาน และได้เดินตามรอยพระยุคลบาท ทำ� ให้เกิดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการนโยบายของรัฐบาลกับโครงการ
พระราชด�ำริต่าง ๆ พลเอก เปรมฯ ได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและเป็น
แบบอย่างให้คนไทยด�ำรงชีวิตด้วยความประหยัดเรียบง่าย โดยยึดตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง ธ�ำรงรักษา
คุณค่าของความเป็นไทย และคุณค่าของความเป็นคนไทยไว้ได้อย่างยั่งยืนสมกับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ยกย่องไว้ในฐานะ “รัฐบุรุษ” เพื่อเป็นเกียรติประวัติและตัวอย่างอันดีงามสืบไป
ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลงาน คุณูปการของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้ภาคเอกชน
ประชาชน ข้ า ราชการ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้ ท ราบเพื่ อ ยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร วมถึ ง
การด�ำเนินชีวิต
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บทคัดย่อ
โอ่งมังกรราชบุรไี ด้ชอื่ ว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาสามแผ่นดินซึง่ เป็นหัตถกรรมพืน้ ถิน่ ของจังหวัดราชบุรที แี่ สดงเอกลักษณ์
และมีววิ ฒ
ั นาของการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาจากบรรพบุรษุ การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะ
จากมรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายสัมมาชีพโอ่งมังกรราชบุรี โดยค�ำนึงถึงหลักการพื้นฐาน
ส�ำคัญของการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ การยอมรับมิติวัฒนธรรมในการพัฒนา การส่งเสริมเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม การขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม และการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม
โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานของเครือข่าย คือ ส่งเสริมกระบวนการจัดหาองค์ประกอบในการผลิต ส่งเสริมกิจกรรม
การผลิตที่เสริมซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกเครือข่าย ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ภายใน
เครือข่าย ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นข้อมูลกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย และส่งเสริมการทำ� การตลาด การวิจยั และการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ นอกจากที่สมาชิกเครือข่ายจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ยังจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่ก�ำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันด้วย
ค�ำส�ำคัญ: โอ่งมังกร สัมมาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม
Abstract
Ratchaburi dragon jars is known as the wisdom of the three lands which is a local handicraft of Ratchaburi
province that shows identity and evolution of inherited art and culture from ancestors. Preservation of dragon jars
right occupation as a cultural heritage is the process of creating a network of Ratchaburi dragon jars right occupation,
by taking into account the basic principles of the preservation of cultural heritage, that is acknowledging the culture
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dimension in development, affirming and enriching cultural identity, broadening Participation in culture and in
Development, and promotion of cultural cooperation. With the guideline of network operation is promote the process
of procuring components in production, promote productive activities that complement each other, promote access
to quality human resources and specialized expertise, promote access to information to network members, promote
the creation and development of innovation, promote the creation of new businesses within the network, promote the
exchange of information between members, and promote marketing, research and development, personnel development
and infrastructure development. In addition to the network members need to adjust the product model to be more
diverse in order to meet the needs of the market. Also need to focus on cultural tourism, which is a way to generate
income that is currently popular.
Keywords: ratchaburi dragon jars, right occupation, cultural heritage
บทน�ำ

ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดราชบุรี ความว่า “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตืน่ ใจถ�ำ้ งาม ตลาดน�ำ้ ด�ำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยีส่ กปลาดี” แสดงให้เห็นถึงวัตถุอนั เป็นตัวแทนของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมทีช่ าวจังหวัดราชบุรยี อมรับว่าเป็นส่วนหนึง่ ของมรดกทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็นมรดกทีถ่ า่ ยทอดจากรุน่ สูร่ นุ่
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ตลอดจนภูมิปัญญา ความรู้ และทักษะของคนในบรรพบุรุษ ดังกล่าวนี้คือ โอ่งมังกร
โอ่งมังกร หรือ โอ่งราชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบขี้เถ้า เนื้อดินแกร่ง เป็นการใช้วัตถุดิบที่มี
อยู่ในท้องถิ่น คือ ดินเหนียว น�ำมาผลิตเป็นสินค้าทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยลวดลายนิยมใช้เป็นลาย
มังกรซึ่งเลียนแบบจากโอ่งของประเทศจีนที่น�ำเข้ามาในยุคแรก ๆ ของการผลิต และมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพ
ทีด่ ขี นึ้ ตามล�ำดับ ลวดลายของโอ่งมังกรจัดว่าเป็นลวดลายทีม่ คี วามโดดเด่น สามารถเข้าถึงผูค้ นทุกชนชัน้ เป็นผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ดินทางไกลไปทัว่ ประเทศไทย ด้วยคุณสมบัตทิ สี่ ามารถใช้เก็บนำ�้ ฝนโดยไม่ทำ� ให้นำ�้ เกิดกลิน่ หรือรสชาติเปลีย่ นแปลง
ไป ดังจะเห็นได้ว่า เกือบทุกบ้านจะมีโอ่งมังกรราชบุรีเพื่อเก็บน�้ำดื่มน�้ำใช้ โอ่งมังกร หรือ โอ่งราชบุรี จึงได้ชื่อว่า
เป็นภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นฐานของจังหวัดราชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมีวิวัฒนาการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ
อย่างไรก็ตาม โอ่งมังกร หรือ โอ่งราชบุรี อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเพียงต�ำนาน ด้วยเหตุที่ความเจริญได้เข้าถึง
ทุกหมู่บ้านในชนบท ทุก ๆ ชุมชนมีน�้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง ประกอบกับมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนเพิ่มมากขึ้น เช่น
ถังพลาสติก ฯลฯ ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตามความเหมาะสม ความต้องการใช้โอ่งมังกร
จึงลดลง
ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ในสภาพสังคมยุคปัจจุบันนี้ ชาวจังหวัดราชบุรีจะมีแนวทางในการสงวน
รักษาสัมมาชีพจากมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา 3 แผ่นดินนี้ได้อย่างไร ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วยการน�ำเสนอ
ประเด็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ก่อนที่จะน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ต่อไป
1. โอ่งมังกรราชบุรี
จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง เมืองพระราชา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของไทย จากการศึกษา
และขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่า ดินแดนแถบลุ่มแม่น�้ำแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของ
คนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุง่ เรืองมาตัง้ แต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจำ� นวนมาก ทำ� ให้
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เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ ตั้งแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ต�ำบลคูบัวด้วย
จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่มีอาชีพที่โดดเด่น คือ อาชีพผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โอ่งมังกร ดังหลักฐานเชิงประจักษ์
จากค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด ตอนหนึ่ง ความว่า “เมืองโอ่งมังกร” [1] โอ่งมังกร” หรือ “โอ่งราชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์
เครือ่ งปัน้ ดินเผาชนิดเคลือบขีเ้ ถ้า เนือ้ ดินแกร่ง เป็นการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มาผลิต [2] หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
บ่งชี้ว่า พื้นที่จังหวัดราชบุรี มีต�ำบลหนึ่งชื่อว่า ต�ำบลโคกหม้อ ด้วยดินบริเวณโคกหม้อนั้นมีเศษกระเบื้องจากหม้อ ไห
ฯลฯ ทับถมกันจนเป็นโคกสูงใหญ่ชาวบ้านรุน่ หลังจึงเรียกว่า โคกหม้อ ตำ� บลโคกหม้อนีม้ ชี อื่ ดัง้ เดิมว่าอย่างไรไม่สามารถ
สืบค้นได้ แต่มบี นั ทึกว่า สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพชี่ าวรามัญอพยพจากทวาย มาตัง้ ถิน่ ฐานเพือ่ ประกอบอาชีพ
ในทางปัน้ หม้อดิน ภาชนะต่าง ๆ ขณะทีอ่ กี พืน้ ทีห่ นึง่ คือ ตำ� บลหลุมดิน ทีม่ ดี นิ ลักษณะพิเศษใช้ในอุตสาหกรรมได้ดแี ละ
ชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดดิน เป็นเหตุให้คนไปขุดดินมาใช้ในการอุตสาหกรรมจึงท�ำให้เป็นหลุมลึกจึงเรียกว่า
หลุมดิน เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2500 ได้มกี ารจัดตัง้ สมาคม เครือ่ งเคลือบดินเผาขึน้ และเนือ่ งจากจังหวัดราชบุรนี นั้ มีชอื่ เสียง
ด้านโอ่ง ลายมังกร สาเหตุมาจากดินมีคณ
ุ ภาพดีจงึ ทำ� ให้จงั หวัดต่าง ๆ พากันมาซือ้ ดินจากจังหวัดราชบุรี แต่การใช้ดนิ จาก
จังหวัดราชบุรีจะท�ำให้โอ่งไม่สามารถสมบูรณ์ได้ เพราะการเขียนลายนั้นจะต้องอาศัยดินจากนครศรีธรรมราช เรียกว่า
หินฟันม้า นอกจากนี้ฟืนยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โอ่งส�ำเร็จ และฟืนที่ใช้ส่วนมากจะเป็นฟืนมาจากอ�ำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี เรียกว่า ฟืนตะเกียบ [3] จากค�ำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในเมืองราชบุรี เล่าว่า สมัยก่อนนั้น โอ่งที่ใช้
กักเก็บน�ำ้ ชัน้ ดี ต้องน�ำเข้ามาจากประเทศจีน ซึง่ เป็นแหล่งทำ� เครือ่ งปัน้ ดินเผา แต่หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็นต้นมา
การน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นไปอย่างยากล�ำบากรวมถึงโอ่งด้วย จึงจ�ำเป็นต้องผลิตใช้เองภายในประเทศ
โดยจุดเริ่มต้นของการท�ำโอ่งขายในจังหวัดราชบุรี มาจากสองสหายชาวจีน ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศ
จนได้มาพบแหล่งดินที่ราชบุรี และเห็นว่าเป็นดินดีสีแดงสามารถใช้ปั้นโอ่งได้ จึงลงทุนร่วมหุ้นกันก่อตั้งโรงโอ่งในปี
พ.ศ. 2476 โดยในช่วงแรก ๆ จะเน้นท�ำอ่าง ไห กระปุกต่าง ๆ มากกว่าโอ่ง เมื่อกิจการรุ่งเรือง โรงงานจึงขยายตัวและ
มีการผลิตโอ่งมากขึน้ หุน้ ส่วนหลายคนเริม่ แยกตัวออกไปตัง้ โรงงานเอง แต่กย็ งั อยูใ่ นเขตจังหวัดราชบุรี ท�ำให้มโี รงงาน
ท�ำโอ่งกระจายอยู่หลายแห่ง
การท�ำโอ่งในยุคแรก ๆ จะเป็นโอ่งไม่มลี วดลาย เรียกว่า โอ่งเลีย่ น แต่ตอ่ มามีการวาดลวดลายโดยใช้ดนิ ขาวจาก
เมืองจีน และภายหลังสามารถหาดินขาวทดแทนได้ทจี่ งั หวัดจันทบุรี และสุราษฎร์ธานี ส�ำหรับลวดลายทีว่ าดบนตัวโอ่ง
มักจะเป็นลายมังกร เนื่องจากตามความเชื่อของคนจีน มังกร ถือเป็นสัตว์ชั้นสูง และเป็นมงคล อีกทั้งคนไทยก็มีความ
เชื่อเรื่อง พญานาค ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมังกร และมีหนังสือต�ำราพิชัยสงครามกล่าวถึงมังกรในการจัดขบวนทัพ
ข้ามน�้ำด้วย เรียกว่า มังกรพยุหะ จึงมีการเขียนรูปมังกรคล้ายพญานาคบนตัวโอ่งออกจ�ำหน่าย และได้รับความนิยมจน
กลายเป็นสัญลักษณ์ โอ่งมังกร ทั้งนี้ ลวดลายของโอ่งมังกร มีหลายแบบ โดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง 3 เล็บ หรือ 4 เล็บ
แต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี 5 เล็บ ซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้น แบ่ง มังกร ออกเป็น 3
ชนิด คือ หลง เป็นพวกที่มีอ�ำนาจมากที่สุด อยู่บนฟ้า หลี เป็นพวกไม่มีเขา ชอบอยู่ในมหาสมุทร และเจียว เป็นพวกมี
เกล็ด อยู่ตามแม่น�้ำ คลอง หรือถ�้ำ
ปัจจุบัน โรงโอ่งได้พัฒนาจนกลายเป็นธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีที่เฟื่องฟูที่สุดในโลก เป็นผลิตภัณฑ์
ที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม [4] ปัจจุบัน
การผลิตโอ่งมังกรมีขั้นตอนรวม 5 ขั้นตอน [3] ดังนี้
1. การเตรียมดิน เนื้อดินสีน�้ำตาลแดงที่ได้จากท้องนาทั่วไปในจังหวัดราชบุรีเป็นเนื้อดินเหนียวที่มีคุณภาพ
ดีเยีย่ ม มีความละเอียดเหนียวเกาะตัวกันได้ดนี ำ� มาหมักไว้ในบ่อดิน แช่นำ�้ ทิง้ ไว้ 1 สัปดาห์เพือ่ ให้นำ�้ ซึมเข้าในเนือ้ ดินให้
ดินอ่อนตัวทั่วถึงกันและเป็นการท�ำความสะอาดดินไปในตัวด้วย หลังจากนั้นตักดินขึ้นมากองไว้ แทงหรือตักดินด้วย
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เหล็กลวดให้เป็นก้อน น�ำเข้าเครื่องโม่หรือเครื่องนวดเพื่อให้เนื้อดินเข้ากัน แล้วใช้เหล็กลวดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ลวดตัวเก็ง ตักดินที่โม่แล้วให้เป็นก้อนมีขนาดเหมาะพอกับการปั้นงานแต่ละชิ้นน�ำมานวด โดยผสมทรายละเอียด
เล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โอ่งมังกรมีเนื้อที่แกร่งและคงทนยิ่งขึ้น
2. การขึ้นรูปหรือการปั้น แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนขาหรือส่วนก้น โดยการน�ำดินที่ผ่านการนวดให้เป็น
เส้นแล้วมีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร วางลงบนแผ่นไม้ ซึ่งวางบนแป้น ก่อนวางต้องใช้ขี้เถ้าโรยเสียก่อนเพื่อไม่
ให้ดนิ ติดกับแผ่นไม้และสะดวกต่อการยกลง เนือ้ ดินส่วนนีม้ ลี กั ษณะเป็นก้อนกลมหรือก้อนสีเ่ หลีย่ มแผ่ออกเป็นวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางตามขนาดของโอ่งที่ต้องการ จากนั้นน�ำดินเส้นมาวางต่อกันเป็นชั้น เรียกว่า การต่อเส้น เมื่อปั้นตัวโอ่ง
และยกลงจากแป้นแล้ว ตบแต่งผิวด้านนอกและด้านใน โดยการขูดดินที่ไม่เสมอกันออกให้ผิวเรียบ แล้วใช้ลูบเพื่อให้
ผิวเนียนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนล�ำตัว น�ำตัวขาหรือส่วนก้นที่แห้งพอหมาดมาวางบนแป้นที่มีขนาดเตี้ยกว่าแป้นที่ปั้นส่วน
ขา ตบแต่งผิวอีกครั้งด้วยฮุยหลุบและไม้ตี น�ำดินเส้นมาวางต่อกันเป็นชั้นส�ำหรับส่วนล�ำตัวท�ำนองเดียวกับส่วนขา วัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ได้ตามต้องการ ใช้ไม้ต๊าขุดดินและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้พอหมาด ส่วนปาก ลักษณะการต่อ
เส้นคล้ายกับสองส่วนแรก แป้นมีขนาดเตีย้ ลงอีกก่อนจะต่อเส้นต้องตบแต่งผิวส่วนลำ� ตัวและส่วนขาด้วยไม้ตา๊ เสียก่อน
ใช้ดนิ เส้นประมาณห้าเส้นวัดความสูงได้ประมาณ 70 เซนติเมตร ใช้ฟองน�ำ้ ลูบผิวให้เรียบ จากนัน้ ใช้ผา้ ด้ายดิบชุบน�ำ้ ลูบ
ส่วนบน พร้อมกับบีบหรือกดให้ขึ้นเป็นรูปขอบปากโอ่ง ใช้ไม้ต๊าตบแต่งให้เรียบเสมอกันอีกครั้งหนึ่ง ยกไปวางผึ่งให้
เป็นระเบียบ เพือ่ รอการทำ� ในขัน้ ต่อไป สำ� หรับการยกลงจากแป้นนัน้ ต้องใช้ชา่ งปัน้ สองคนช่วยกันยกด้วยเชือกหาม เป็น
เชือกที่น�ำมามัดไขว้กันเป็นวงกลมให้มีขนาดเท่ากับตัวโอ่งพอดี ปล่อยปลายยาวทั้งสองด้านส�ำหรับจับยกหาม ส�ำหรับ
ส่วนปากซึง่ ท�ำไว้เป็นจำ� นวนมากนัน้ ถ้าทิง้ ไว้นานก่อนถึงขัน้ ตอนการเขียนลายจะทำ� ให้แห้งเกินไป จึงต้องทำ� ให้อยูใ่ น
สภาพเปียกหมาด ๆ อยู่เสมอ โดยใช้พลาสติกคลุมไว้ การขึ้นรูปโอ่งแต่ละใบใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที หลังจากขึ้น
รูปหรือปั้นเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการทุบโอ่ง เมื่อช่างปั้นโอ่งทั้ง 3 ส่วนเสร็จเป็นรูปร่างแล้วก็ส่งต่อไปให้ แผนก
ช่างทุบตบแต่งโอ่ง เพื่อให้โอ่งนั้นเรียบ และได้รูปทรงที่ดีและสวยงามเครื่องมือที่ใช้ 2 ชนิด คือ ฮวยหลุบ และไม้ตีด้าน
นอกโอ่ง
3. การเขียนลาย ก่อนทีจ่ ะน�ำโอ่งมาเขียนลาย ต้องตบแต่งผิวให้เรียบเสียก่อนด้วยฮวยหลุบและไม้ตี โอ่งทีต่ บแต่ง
ผิวเรียบร้อยแล้วจะต้องนำ� มาเขียนลายทันทีเพราะถ้าทิง้ ไว้เนือ้ ดินจะแห้งทำ� ให้เขียนลายไม่ได้ สำ� หรับแป้นทีช่ า่ งใช้เขียน
ลายนัน้ จะต้องเป็นแป้นไม้หมุน ขณะเขียนลายลงบนตัวโอ่งช่างจะใช้เท้าถีบทีแ่ กนหมุนไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะเขียนเสร็จ
วัสดุที่ใช้เขียนลายเป็นดินเนื้อละเอียดผสมกับดินขาว เรียกว่า ดินติดดอก มีสีนวล ดินขาวนั้นได้มาจากจังหวัดจันทบุรี
หรือสุราษฎร์ธานี ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี เหมาะส�ำหรับการน�ำมาเป็นดินติดดอกบนตัวโอ่งราชบุรี ช่างเขียนลายจะใช้ดนิ สีนวลนี้
ปาดด้วยมือเป็นเส้นเล็ก ๆ รอบตัวโอ่งแบ่งเป็นสามตอนหรือสามช่วง คือ ช่วงปากโอ่ง ล�ำตัว และส่วนเชิงล่างของโอ่ง
ในแต่ละตอนแต่ละช่างจะมีลวดลายทีไ่ ม่เหมือนกัน โดยช่วงปากโอ่ง นิยมเขียนลายดอกไม้ หรือลายเครือเถา ใช้วธิ ที เี่ รียกว่า
พิมพ์ลาย น�ำกระดาษฉลุลายวางทาบบนโอ่งแล้วปาดด้วยดินติดดอก ใบหนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 4 ช่วงตัวแบบ ส่วนช่วง
ลำ� ตัว นิยมเขียนรูปมังกรมีทงั้ มังกรดัน้ เมฆ มังกรคาบแก้ว และมังกรสองตัวเกีย่ วกัน ช่างเขียนลายจะเป็นผูท้ ชี่ ำ� นาญมาก
ปาดเนือ้ ดินด้วยหัวแม่มอื เป็นรูปร่างมังกรอย่างคร่าว ๆ โดยไม่ตอ้ งมีแบบร่างก่อน จากนัน้ จะใช้ปลายหวีขดี เป็นตัวมังกร
ใช้ซี่หวีตกแต่งเป็นส่วนหนวด นิ้วและเล็บส�ำหรับเกล็ดมังกรใช้สังกะสีที่ตัดปลายหยักไปมาบนตัวมังกร และเน้นส่วน
ลูกตาของมังกรให้มีความนูนเด่นออกมา ส่วนช่วงเชิงล่างของโอ่ง ใช้วิธีการติดลายคล้ายกับส่วนปาก จากนั้นใช้น�้ำลูบ
ที่ลายทั้งหมด เพื่อให้ลายมีผิวเรียบเสมอกันและลื่น เป็นการเตรียมสู่ขั้นตอนการเคลือบและเผาต่อไปโอ่งแต่ละใบ
ช่างผู้ช�ำนาญจะใช้เวลาการเขียนลายประมาณ 10 นาที โดยแท้จริงนั้น ลวดลายของโอ่งมังกร มีหลายแบบ โดยทั่วไป
มังกรจะมีเพียง 3 เล็บ หรือ 4 เล็บ แต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี 5 เล็บ ซึ่งตามความเชื่อ
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ของจีนนั้น แบ่ง มังกร ออกเป็น 3 ชนิด คือ หลง เป็นพวกที่มีอ�ำนาจมากที่สุด อยู่บนฟ้า หลี เป็นพวกไม่มีเขา ชอบอยู่
ในมหาสมุทร และ เจียว เป็นพวกมีเกล็ด อยู่ตามแม่น�้ำ คลอง หรือถ�้ำ
4. การเคลือบ น�้ำยาที่ใช้ในการเคลือบเป็นส่วนผสมของขี้เถ้าและน�้ำโคลนหรือเลนและสีเล็กน้อย ซึ่งเป็นสีที่
ได้จากออกไซด์ของเหล็ก ส่วนใหญ่มีสีน�้ำตาลเข้มการเคลือบจะน�ำโอ่งไปวางหงายในกระทะขนาดใหญ่หรือกระทะ
ใบบัว ใช้น�้ำยาเคลือบเทราดให้ทั่วทั้งด้านในและด้านนอก แล้วจึงน�ำไปวางผึ่งลมไว้ โอ่งที่เคลือบน�้ำยานั้น นอกจาก
จะท�ำให้เกิดสีสันสวยงามเป็นมันเมื่อเผาแล้ว ยังช่วยในการสมานรอยต่าง ๆ ในเนื้อดินให้เข้ากัน เมื่อน�ำไปใส่น�้ำจะไม่
ท�ำให้น�้ำซึมออกมาด้านนอกด้วย
5. การเผา เตาเผาโอ่งมังกร เรียกว่า เตาจีนหรือเตามังกร ก่อด้วยอิฐทนไฟเป็นรูปยาว ด้านหัวเตาเจาะเป็นช่อง
ประตูส�ำหรับเป็นทางล�ำเลียงโอ่งและภาชนะดินเผาอื่น ๆ ด้านบนของเตาทั้งสองด้านเจาะรูเป็นระยะ เรียกว่า ตา เพื่อ
ใช้ใส่เชื้อเพลิงคือฟืนปัจจุบันใช้ฟืนไม้กระถิน ลักษณะของเตามังกรนี้ด้านหนึ่งอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินใช้เป็นหัวเตา
ส�ำหรับก่อไฟ อีกด้านหนึ่งสูงกว่าเพราะต้องท�ำให้ตัวเตาเอียงลาด เป็นส่วนก้นของเตา ใช้เป็นปล่องระบายควัน โดย
ก่อนการส�ำเลียงโอ่งเข้าเตาเผา ต้องเกลี่ยพื้นเตาในให้เรียบเสมอกันก่อนแล้วจึงจัดวางโอ่งให้เป็นระเบียบ การวางโอ่ง
ซ้อนกันจะมีแผ่นเคลือบ เรียกว่า กวยจักร เป็นตัวรองไว้ นอกจากตัวโอ่งแล้วถ้ายังมีที่ว่างเหลือก็จะน�ำไห ชาม กระถาง
ที่มีขนาดเล็กมาวางเผาพร้อมกัน ส�ำหรับภาชนะขนาดเล็กมีดินรองที่ปากซึ่งเป็นดินเหนียวผสมทราย เมื่อล�ำเลียงโอ่ง
เข้าประตูเตาแล้ว ก่อนเผาจะต้องใช้อิฐปิดทางให้มิดชิด เพื่อมิให้ความร้อนระบายออกได้ เตาขนาดใหญ่สามารถจุโอ่ง
ได้คราวละ 300-400 ใบ หรือสามารถน�ำออกบรรทุกรถขนาดใหญ่ได้เตาละ 5 คัน ส�ำหรับการจุดไฟ ต้องเริ่มจุดที่หัวเตา
ก่อน เมื่อติดดีแล้วทยอยใส่ฟืนที่ช่องเตาทั้งสองด้าน ความร้อนในเตาต้องมีอุณหภูมิถึง 1,000 องศา การดูว่าโอ่งนั้นเผา
สุกได้ที่หรือยังต้องดูตามช่องใส่ฟืนและต้องดูจากชั้นต�่ำสุดก่อน หากยังไม่สุกดีก็ต้องเติมไฟลงไปอีก ถ้าสุกดีแล้วก็ใช้
อิฐปิดช่องนั้น และดูช่องถัดไปตามล�ำดับด้วยวิธีเดียวกัน จนกว่าจะสุกทั่วทั้งเตาจึงเลิกใส่ฟืน แล้วปล่อยให้ไฟดับเอง
ทิ้งไว้ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ความร้อนในเตาจะค่อยลดลงจนสามารถเปิดช่องประตูเตาน�ำโอ่งออกมาได้
โอ่งมังกรราชบุรี ภูมิปัญญาสามแผ่นดิน [4] ในอดีตเป็นภาชนะที่ได้รับความนิยมมากในการกักเก็บน�้ำส�ำหรับ
อุปโภค-บริโภค แต่ปัจจุบันความเจริญได้เข้าถึงหมู่บ้านในชนบท ท�ำให้มีน�้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึงประกอบกับมี
ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนเพิ่มมากขึ้น เช่น ถังพลาสติก ถังสเตนเลส และถังซีเมนต์ ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลายตามความเหมาะสม ความต้องการใช้โอ่งมังกรจึงลดลง ท�ำให้การขยายตลาดท�ำได้ยาก [5]
สรุปได้วา่ โอ่งมังกรเป็นภูมปิ ญ
ั ญาจากมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดราชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ชนิดเคลือบขีเ้ ถ้า เนือ้ ดินแกร่ง ซึง่ เป็นการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มาผลิต ลวดลายนิยมใช้เป็นลายมังกรซึง่ เลียนแบบ
จากโอ่งของประเทศจีนที่น�ำเข้ามาในยุคแรก ๆ ของการผลิต และมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามล�ำดับ
โอ่งมังกรจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นฐานของจังหวัดราชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมี
วิวัฒนาการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกระทั่งปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิถีชีวิตและ
สังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้โอ่งมังกรได้รับความนิยมในการใช้สอยน้อยตามไปด้วย ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกัน
สืบสานภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมนี้มิให้สูญหายไป
2. มรดกทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษย์โดยแต่ละสังคมมี
วัฒนธรรมโดยเฉพาะของตนเอง เพราะเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มสังคม [6] วัฒนธรรมเป็นผลรวม
ของการสัง่ สมสิง่ สร้างสรรค์และภูมธิ รรมปัญญาทีถ่ า่ ยทอดสืบต่อกันมาของสังคมนัน้ ๆ วัฒนธรรมเป็นการสัง่ สมประสบการณ์
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ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อได้และเป็น
อยู่อย่างที่เป็นในบัดนี้ วัฒนธรรมเป็นทั้งสิ่งที่ท�ำให้เจริญงอกงามสืบมา และเป็นเนื้อตัวของความเจริญงอกงามที่มีอยู่
ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐานของความเจริญงอกงามต่อไป [7] วัฒนธรรม คือ วิถชี วี ติ เป็นทุนทางสังคม และศักยภาพทีส่ ำ� คัญยิง่ ของ
ชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย ที่ได้แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณี
ภูมิปัญญา เครื่องมือเครื่องใช้ในการท�ำมาหากิน ความเชื่อ แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ หรือโบราณสถาน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นคุณค่าและความสำ� คัญของวัฒนธรรม ซึง่ เป็นศักยภาพและทุนทางวัฒนธรรม ปัจจุบนั วัฒนธรรมมีบทบาทมากขึน้
ในระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ วด้วยการแข่งขันในตลาดโลกทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ ส่งผลให้ทกุ ประเทศ
ต่างพยายามหาสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่น วัฒนธรรมจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทุกฝ่ายน�ำมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างใน
การแข่งขัน [8] โดยทั่วไปแล้ว มักจ�ำแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมทาง
วัตถุ (Material Culture) เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพเพือ่ ให้ได้อยูด่ กี นิ ดี มีความสะดวกสบายในการครองชีพ ได้แก่ สิง่ ความ
จ�ำเป็นเบือ้ งต้นในชีวติ 4 อย่าง และสิง่ อืน่ ๆ เช่น เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ยานพาหนะ ตลอดจนเครือ่ งอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครือ่ ง
ป้องกันตัว และ (2) วัฒนธรรมทีไ่ ม่ใช่วตั ถุ (Non-Material Culture) หรือวัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ปญ
ั ญาและ
จิตใจมีความเจริญงอกงาม ได้แก่ การศึกษาวิชาความรู้อันบ�ำรุงความคิดทางปัญญา ศาสนา จรรยา ศิลปะ และวรรณคดี
กฎหมาย และระเบียบประเพณี ซึ่งส่งเสริมความรู้สึกทางจิตให้งอกงามหรือสบายใจ [9]
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้รับการ
สืบทอดจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ มรดกทางวัฒนธรรมบางอย่างกลายเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมทีม่ คี วามส�ำคัญ
และเป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคมสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ และกฎหมายประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบทวีปยุโรปและเอเชีย ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออก
เป็นสองประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน
แหล่งโบราณคดีงานจิตรกรรม เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) หรือตาม
กฎหมายไทยที่เรียกว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม เป็นต้น แม้ว่า
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภทจะมีความหลากหลายในตัวเองอยู่มากก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแบ่งแยกเนื้อหางาน
ทัง้ สองประเภทได้ชดั เจนเด็ดขาด เนือ่ งจากมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ลว้ นมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาโดยตลอด โดยเฉพาะงานจับต้องได้ซึ่งเป็นรูปธรรมนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวความคิด
ความเชือ่ และทักษะเทคนิคอันเป็นลักษณะนามธรรมของงานจับต้องไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความไม่หลาก
หลายในความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมขึ้น แสดงให้เห็นความโดดเด่นของพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ได้
รับการยอมรับและถ่ายทอดสืบมา อันจะน�ำไปสู่การคุ้มครองและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป [10] มรดก
ทางวัฒนธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้เป็นเพียงโบราณสถาน อาคาร พื้นที่ประวัติคาสตร์ และสวน เท่านั้น แต่หมาย
รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เป็นเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความส�ำเร็จของมนุษย์
ในอดีต และเป็นหนึง่ ในทรัพยากรทีไ่ ม่สามารถสร้างขึน้ ใหม่ได้ [11] โดยประมาณพุทธศักราช 2546 เมือ่ องค์การยูเนสโก
เริ่มประกาศอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปกปักรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention on the
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ซึ่งในอนุสัญญานั้น ระบุขอบข่ายของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ไว้ [12] ดังนี้
1. เรื่องราวข้อมูลความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมุขปาฐะและการแสดงออกด้านต่าง ๆ
รวมถึงวัฒนธรรมด้านภาษาในฐานะทีเ่ ป็นสือ่ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Oral Traditions and Expressions,
Including Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เช่น สุภาษิต ค�ำปริศนา พังเพย นิทาน เรื่องเล่า
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เพลงกล่อมเด็ก ต�ำนาน มหากาพย์ ร้อยกรอง บทสวด บทเพลง ฯลฯ ซึ่งงานมุขปาฐะและการแสดงออกเหล่านี้
เป็นการถ่ายทอดความรู้ คุณค่า และความทรงจ�ำที่มีร่วมกัน โดยสิ่งเหล่านี้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในวิถีชีวิต
2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) หมายรวมถึง ดนตรี การแสดงละครและนาฏศิลป์ การเต้นร�ำ ร่ายร�ำ และ
การแสดงออกในพิธีกรรมและเพลงร้องพื้นบ้าน ในบางกรณีศิลปะการแสดงอาจจะผนวกรวมกับหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกวัฒนธรรม ทีจ่ บั ต้องไม่ได้สาขาอืน่ ๆ เช่น พิธกี รรม งานเทศกาล หรือมุขปาฐะ ในการสำ� รวจศิลปะการแสดง
พบว่า เนื้อหาสาระของศิลปะการแสดงมีความหลากหลาย อาจเกี่ยวข้องกับศาสนา มีความเกี่ยวโยงกับการท�ำงาน
ความบันเทิง การเมือง และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ศิลปะการแสดงยังสามารถใช้แสดงได้อย่างหลากหลายวาระโอกาสด้วย
เช่น ศิลปะการแสดงในงานแต่งงาน งานศพ พิธีกรรม เทศกาล หรืองานสังคมอื่น ๆ
3. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ (Social Practices, Rituals and Festive Events) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างเป็นประจ�ำประกอบการด�ำรงชีวิตของชุมชนหรือกลุ่มคน แนวปฏิบัติทางสังคมก�ำหนด
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน ซึง่ สร้างความเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน และความต่อเนือ่ งของวิถชี วี ติ ความเป็น
อยูใ่ นชุมชน การปฏิบตั ใิ นพิธกี รรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จงึ ถูกกำ� หนดและปฏิบตั ใิ นช่วงระยะเวลาทีส่ ถานทีท่ กี่ ำ� หนดไว้เป็น
พิเศษ และในบางครัง้ อาจจะมีการจำ� กัดกลุม่ คนทีส่ ามารถเข้าร่วมในแนวปฏิบตั ทิ างสังคมหรือพิธกี รรมนัน้ ๆ ได้ ในส่วน
ของงานเทศกาลต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเปิดต่อสาธารณชนโดยไม่มีการจ�ำกัดผู้ที่เข้าร่วมงานนั้น ๆ ตัวอย่างของแนวปฏิบัติ
ทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญ
บั้งไฟ การละเล่นผีตาโขน ฯลฯ
4. ความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and Practices Conceding Nature and the
Universe) ในส่วนนีห้ มายถึง องค์ความรู้ ความชำ� นาญ ทักษะ การปฏิบตั ิ เครือ่ งหมายแสดงออกทีช่ มุ ชนได้มกี ารพัฒนา
และทำ� ให้อยูถ่ าวรทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ออกมาในรูปแบบของคุณค่า ความเชือ่ พิธกี รรม
พิธีการเยียวยารักษาโรค แนวปฏิบัติทางสังคมหรือสถาบัน และองค์กรทางสังคม ตัวอย่างของสาขานี้ เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเชิงนิเวศวิทยา องค์ความรู้ของชนพื้นเมือง ชาติพันธุ์ ชีวภาพ ชาติพันธุ์ พฤกษศาสตร์ ระบบการรักษาโรคแบบ
ดั้งเดิม ต�ำราปรุงยาสมุนไพร พิธีกรรม วิถีการกินอยู่ การถนอมอาหาร ความเชื่อ ศาสตร์อันลึกลับ พิธีการ และการเข้า
ร่วมพิธีทางศาสนา พยากรณ์ศาสตร์และโหราศาสตร์ จักรวาลวิทยา ความเชื่อเกี่ยวกับหมอผีหรือ คนทรงเจ้า ฯลฯ
5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) หมายถึง ทักษะ และองค์ความรู้ที่แสดงออกมาจากงานช่าง
ฝีมืองานศิลปหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบรรพชน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ�ำเป็นในการสืบทอดองค์ความรู้ของ
ช่างฝีมือสู่คนรุ่นหลังภายในชุมชน ตัวอย่างงานช่างฝีมือดั้งเดิม เช่น ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน เครื่องรัก
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม้ อัญมณี เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบแผนการตรากฎหมายทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนิน
งานตามนโยบายและแผนการบริหารราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (แผนนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ ล�ำดับ 47 นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต (4.4) ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยก�ำหนดให้กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ด�ำเนินการ และก�ำหนดให้เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีภายใน พ.ศ. 2557
อันเป็นผลให้เกิด “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559” ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หน้า 1 เล่ม 133 ตอนที่ 19 ก วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการโดยแจ้งเหตุผลในการประกาศใช้ท้ายพระราชบัญญัติว่า “โดยที่มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเป็นสมบัติล�้ำค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝังและสืบทอดในชุมชนจากคนรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่น
หนึง่ แต่ในปัจจุบนั มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้รบั ผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงของสังคมทัง้ ภายใน
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และต่างประเทศ บางครั้งมีการน�ำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมและอาจเป็น
เหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย สมควรจัดให้มีการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
สังเกตได้วา่ ในกรณีของประเทศไทย มีผนู้ ยิ ามศัพท์ “Intangible Cultural Heritage” และใช้กนั อย่างหลากหลาย
เช่น มรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมทีเ่ ป็น อกายภาพ มรดกวัฒนธรรม
ที่ไม่ใช่กายภาพ มรดกวัฒนธรรมไร้รูป มรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญา มรดกวัฒนธรรมภูมิ
ความรู้ และมรดกวัฒนธรรมทางจิตใจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
นี้โดยตรงได้แปล Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ว่า “อนุสัญญาว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”
อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ให้ใช้ค�ำว่า “มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” แต่เมื่อ พ.ศ. 2556 เอกสารร่างพระราชบัญญัติ ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นคู่มือประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยังคงใช้ว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
พ.ศ....” แต่ทา้ ยทีส่ ดุ “พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559” ก็ได้รบั การประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเหตุนี้ ค�ำว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จึงเข้ามาแทนที่
ค�ำว่า “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural Heritage) อย่างเป็นทางการ
สรุปได้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้
รับการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยอาจจ�ำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีงานจิตรกรรม เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
หรือตามกฎหมายไทยทีเ่ รียกว่ามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมอื ดัง้ เดิม เป็นต้น
ทั้งนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นรูปธรรมนั้น ย่อมจะมีพื้นฐานมาจากแนวความคิด ความเชื่อ และทักษะ
เทคนิคอันเป็นลักษณะนามธรรมของงานจับต้องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มรดกทางวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน ได้รับ
ผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงของสังคมทัง้ ภายในและต่างประเทศ บางกรณีมกี ารน�ำมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ไปใช้ในทางบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไป
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีท่ กุ ภาคส่วนในสังคมไทยต้องร่วมมือกันส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยูย่ งั่ ยืนสืบไป
3. สัมมาชีพ
การประกอบอาชีพไม่เพียงเป็นสิ่งที่ท�ำเพื่อความอยู่รอด แต่ยังเกี่ยวโยงถึงทั้งเรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม หลอมรวมไว้ด้วยกัน เพราะการเรียนรู้ที่เอื้อไปสู่อาชีพสุจริตจะโน้มน�ำให้เกิดความรู้สึก
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความต้องการตั้งอยู่ในความดี ไม่เสี่ยงต่อการท�ำเรื่องที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ด้วยเหตุนี้
การสร้างสัมมาชีพขึ้นทุกพื้นที่จึงมุ่งหมายให้เกิดการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม
สามารถบริหารจัดการให้เกิดรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ค้นพบและใช้ศกั ยภาพในตนเองได้อย่างเต็มที่ [13] คำ� ว่า สัมมาชีพ
หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ [14]
สัมมาชีพชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนทีม่ กี ารประกอบอาชีพโดยสุจริต ซึง่ มีความสอดคล้องกับวิถขี องชุมชน
เพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน [15]
ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
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1. การพัฒนาผูน้ ำ� สัมมาชีพ โดยคัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมูบ่ า้ นละ 1 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
วิทยากรผู้น�ำสัมมาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเพื่อให้
มีเทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีปราชญ์ชมุ ชนผูผ้ า่ นการอบรมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนเข้าประชุม พร้อมกับทีมสนับสนุนระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยให้สำ� นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด�ำเนินการจัดประชุมปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมวิทยากร
สัมมาชีพและฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามประเภทอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้วทิ ยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพือ่ สามารถวิเคราะห์ความต้องการอาชีพของครัว
เรือนเป้าหมายในหมูบ่ า้ นได้ เพือ่ มีขอ้ มูลวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามกลุม่ ประเภทอาชีพ เพือ่ ให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารเตรียม
ความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ่ า้ น และเพือ่ ให้เกิดเครือข่ายวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
3. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบ่ า้ น โดยทีม่ ที มี วิทยากรซึง่ ประกอบด้วย ครูใหญ่
1 คน และครูน้อย 4 คน ซึ่งครูใหญ่หมายถึงปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมและผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำ
หน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน และครูน้อยหมายถึงปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก
4 คน ทั้งนี้ ให้ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และประสานสนับสนุนให้มีการจัด
เวทีประชุมเตรียมความพร้อมของทีมสัมมาชีพชุมชน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสัมมาชีพชุมชน เพือ่ ถ่ายทอด
เทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพือ่ แบ่งครับเรือนรับผิดชอบในสัดส่วน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน เพือ่ ทบทวนและ
จัดท�ำแผนการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุน ก�ำกับและติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอาชีพ และเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ
4. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย โดยทีท่ มี วิทยากรประสานความร่วมมือกับสำ� นักงานพัฒนาชุมชน
อ�ำเภอในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอาชีพของครัวเรือน เป้าหมาย 20 ครัวเรือน ตามสัดส่วน วิทยากร
1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม
การติดตามครัวเรือน เพื่อสอบถามครัวเรือนเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
และเพื่อท�ำข้อตกลงร่วมกันในการฝึกอาชีพและแจ้งวันฝึกอบรม
5. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยที่มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเป็นครูฝึกอาชีพ ผู้ถ่ายทอด
ผู้ดูแลติดตามการสร้างสัมมาชีพแก่ตัวแทนครัวเรือนจ�ำนวน 20 คน ให้ได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ โดยมีส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำ� เภอเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้ครัวเรือนสัมมาชีพเกีย่ วกับอาชีพทีต่ อ้ งการเรียนรู้
เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ผู้แทนครัวเรือน เพื่อจัดให้ผู้แทนครัวเรือนได้ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือบ้านปราชญ์ชุมชน และเพื่อให้ผู้แทนครัวเรือนได้ปฏิบัติจริงที่บ้านของตน
6. การจัดตัง้ และพัฒนากลุม่ อาชีพ โดยเป็นกลุม่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่จากการรวมตัวของผูแ้ ทนครัวเรือนเป้าหมายตัง้ แต่
5 ครัวเรือนขึน้ ไปทีผ่ า่ นการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนและมีการประกอบอาชีพเดียวกันเพือ่ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ โดยมีทีมสนับสนุน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
และภาคครัวเรือนร่วมกันหาแนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ [15]
การสร้างสัมมาชีพชุมชนจึงเป็นการดำ� เนินการให้มกี ารประกอบอาชีพโดยชอบ ซึง่ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดย
ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม โดยมีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน [16] โดยแท้จริง ค�ำว่า “สัมมาชีพ” มีความหมายสอดคล้องกับค�ำว่า “สัมมาอาชีวะ”
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คือ การเลี้ยงชีพโดยชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) [17] ทางพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ
การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ท�ำให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุถึงซึ่งศานติสุข จากการมีชีวิตในโลกของวัตถุ
ภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรที่จ�ำกัด [18] สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเว้นมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบตนอยู่ใน
สัมมาชีพ แต่ก็ยังคงมีข้อถกเถียงกันว่า อะไรคือมิจฉาชีพ อะไรคือสัมมาชีพ ซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และ
เป็นเรื่องที่นักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรมถกเถียงกันและยังไม่อาจวินิจฉัยเด็ดขาดลงไปได้ [19] ทั้งนี้ หลักการ
ส�ำคัญของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนามี 3 ประการ ประกอบด้วย การเลี้ยงชีพชอบทางกาย การเลี้ยงชีพชอบทาง
วาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจ [20] ดังนี้
1. การเลีย้ งชีพชอบทางกาย ได้แก่ การประกอบการงานทีไ่ ม่มโี ทษ คือ ไม่มโี ทษต่อผูอ้ นื่ และไม่มโี ทษต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย เพราะหากอาชีพทีม่ โี ทษเหล่านัน้ เข้าสูก่ ระบวนการทางธุรกิจย่อมเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมกระท�ำ
ผิดทางจริยธรรมได้ง่ายขึ้น เป็นการท�ำลายพื้นฐานทางจริยธรรมที่ดีงามของสังคม และส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
เป็นวงกว้าง ดังนั้น หลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย จึงต้องงดเว้นจากการประกอบอาชีพที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
กระท�ำผิดศีลธรรม การเลีย้ งชีพชอบทางกายยังครอบคลุมไปถึงการเว้นจากจากการเลีย้ งชีวติ ด้วยการลักขโมย การทุจริต
การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญส�ำนึก แม้ว่าจะมีโอกาสให้กระท�ำได้หรือไม่ก็ตาม เพราะเป็นการเบียดเบียน
ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน และท�ำให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข คนในสังคมอยู่อย่างรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเป็นการด�ำเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ความเดือดร้อนของ
ผู้อื่น และของสังคม เป็นการท�ำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองหมดสิ้น
2. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ได้แก่ การประกอบการงานที่สุจริตโดยวาจา จัดเป็นกุศลกรรมและเป็นการด�ำเนิน
ชีวติ ทีเ่ ป็นสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ การไม่โกหกหลอกลวงเลีย้ งชีพ โดยดำ� เนินชีวติ อย่างมีสจั จะ รักษาความสัตย์
การไม่พดู ส่อเสียดเลีย้ งชีพ คือ การเว้นจากการใช้คำ� พูดยุยงให้คนอืน่ แตกแยกกันหรือเข้าใจผิดกัน เพือ่ ผลประโยชน์ของ
ตนเอง การไม่พูดค�ำหยาบเลี้ยงชีพ การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ คือ ให้เว้นจากการด�ำเนินชีวิตด้วยอาศัยวาจาที่ไร้สาระ
ไร้แก่นสาร ไม่เป็นธรรมและไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เนื่องจากค�ำพูดที่เพ้อเจ้อนั้นท�ำให้ผู้ฟังหลงผิด เข้าใจผิดได้
การไม่ประจบเลีย้ งชีพ คือ เว้นจากการใช้วาจาประจบสอพอผูอ้ นื่ เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง และการไม่บงั คับขูเ่ ข็ญเลีย้ ง
ชีพ คือ วาจานัน้ ย่อมไม่เป็นไปเพือ่ การข่มขูห่ รือบังคับขูเ่ ข็ญเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอืน่ ด้วยความไม่ชอบธรรม
3. การเลี้ยงชีพชอบทางใจ เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางที่น�ำไปสู่ความสุขสงบภายใน เป็นการ
ด�ำเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่นเลี้ยงชีพ มีสภาพจิตที่สามารถ
ควบคุมความโลภไว้ได้ คือไม่โลภอยากได้ของคนอืน่ ในทางทีไ่ ม่ชอบไม่ควร คิดเลีย้ งชีพวางแผนดำ� เนินชีวติ ในแนวทาง
ที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม การไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเลี้ยงชีพ เป็นการควบคุมสภาพจิตใจต่อความพยาบาท
ปองร้ายผู้อื่นเพื่อหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้มีจิตเมตตา คิดเอื้อเฟื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น อันจะน�ำไปสู่การแสวงหา
ประโยชน์ทถี่ กู ต้องเหมาะสม และไม่สง่ ผลกระทบต่อผูอ้ นื่ ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และการไม่คดิ เอารัดเอาเปรียบ
คนอื่นเลี้ยงชีพ คือเว้นจากการคิดหาโอกาสเพื่อตักตวงเอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง
สรุปได้ว่า ปัจจุบัน มีการให้นิยามค�ำว่า สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และเป็นอาชีพ
ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุ่งหมาย
ในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา
ซึง่ ได้แก่ การเลีย้ งชีพในทางทีช่ อบ โดยการเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานทีส่ จุ ริต ไม่ผดิ กฎหมาย ไม่ผดิ
ศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง บุคคลอื่น และสังคม โดยนัยนี้ สัมมาชีพ จึงครอบคลุมการประกอบ
อาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย การเลี้ยงชีพชอบทางกาย ซึ่งครอบคลุมถึงการเว้น
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จากการเลีย้ งชีวติ ด้วยการลักขโมย การทุจริต การคดโกง ทัง้ จากโดยอาชีพและสามัญสำ� นึก แม้วา่ จะมีโอกาสให้กระทำ�
ได้หรือไม่ก็ตาม ส่วนการเลี้ยงชีพชอบทางวาจา เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตที่น�ำไปสู่ความ
สุขสงบภายใน เช่น ไม่โกหกหลอกลวง เป็นต้น และการเลี้ยงชีพชอบทางใจ เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทาง
การด�ำเนินชีวิตที่น�ำไปสู่ความสุขสงบภายใน ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่น เป็นต้น
4. การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม
ปัญหาส�ำคัญยิง่ ยวดในปัจจุบนั ได้แก่ ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการผลิตทีไ่ ม่สามารถน�ำเทคโนโลยีมาผสานกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรีมีหลายด้าน ประกอบด้วย (1) ความนิยมใช้
ภาชนะพลาสติกกักเก็บน�ำ้ แทนทีโ่ อ่งดินเผา ท�ำให้ผใู้ ช้บางส่วนลดลง และตลาดของโอ่งมังกรเล็กลง (2) การทีน่ ำ�้ ประปา
เข้าไปถึงทุกหมู่บ้านท�ำให้การกักเก็บน�้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวันมีความจ�ำเป็นลดน้อยลง ซึ่งมีผลให้ปริมาณการใช้โอ่ง
ลดลง (3) ขาดแรงงานที่มีทักษะ เช่น ช่างปั้น ฯลฯ เนื่องจากเป็นงานหนัก แรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจ
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาที่เกี่ยวกับการผลิตการตลาดและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ กล่าวคือ (1) ความสูญเสียผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตมีมาก ซึง่ เป็นปัญหาทีเ่ ชือ่ มโยงกับวิธกี ารเตรียมเนือ้ ดิน
การขึ้นรูป ตลอดจนการเผา (2) ไม่สามารถพัฒนาเคลือบที่หลากหลายได้ เนื่องจากสมบัติเฉพาะของดินราชบุรี และวิธี
การเผาแบบครั้งเดียว (One Firing) ท�ำให้ยากต่อการพัฒนาเคลือบ (3) มีความเสียเปรียบเชิงการแข่งขัน เนื่องจากต้นทุน
สูงและขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ [21] แม้ปัจจุบัน มีหน่วยงานของรัฐมากมายที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยและ
พัฒนา แต่การพัฒนาก็ยังไม่ด�ำเนินไปได้ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุที่ภาคท้องถิ่นเองยังขาดหน่วยงานผู้ให้บริการเฉพาะด้าน
และการด�ำเนินธุรกิจแบบ “ต่างคน ต่างท�ำ”
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการสูญสลายของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ บนแนวทางพื้นฐาน 4 ประการ คือ (1) แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับมิติวัฒนธรรม
ในการพัฒนา (2) แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (3) แนวคิดเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของ
การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม และ (4) แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม
แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม จึงควรเป็นแนวทางของการสร้าง
“เครือข่ายสัมมาชีพ” ซึ่งได้แก่ การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์และข้อได้เปรียบกว่า
การด�ำเนินธุรกิจอยู่เพียงล�ำพัง จากความร่วมมือที่เกิดขึ้น โดยเน้นสัมพันธภาพทางสังคมและความเชื่อมโยงกันระดับ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงหรือการระดมการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังวลีว่า
“คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย”
สรุปได้วา่ แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างเครือข่าย
สัมมาชีพโอ่งมังกรราชบุรี ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ สมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการสัมมาชีพโอ่งมังกรราชบุรี จ�ำเป็นต้องร่วมกันรักษาเอกลักษณ์
และวิวัฒนาการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ แต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมาก
ขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และให้ความส�ำคัญกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ซึง่ เป็นช่องทางการสร้าง
รายได้ที่ก�ำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันด้วย
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โอ่งมังกรราชบุรี เป็นภูมิปัญญาจากมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดราชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ชนิดเคลือบขีเ้ ถ้า เนือ้ ดินแกร่ง ซึง่ เป็นการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มาผลิต ลวดลายนิยมใช้เป็นลายมังกรซึง่ เลียนแบบ
จากโอ่งของประเทศจีนที่น�ำเข้ามาในยุคแรก ๆ ของการผลิต และมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามล�ำดับ
โอ่งมังกรจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นฐานของจังหวัดราชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมี
วิวัฒนาการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกระทั่งปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิถีชีวิตและ
สังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้โอ่งมังกรได้รับความนิยมในการใช้สอยน้อยตามไปด้วย ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกัน
สืบสานภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมนี้มิให้สูญหายไป
แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม ควรเป็นแนวทางของการสร้างเครือ
ข่ายสัมมาชีพของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ประกอบด้วย กลุม่ ผูป้ ระกอบการโรงงานโอ่งมังกร วิสาหกิจชุมชนผูป้ ระกอบการ
โอ่งมังกร กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กรมทรัพยากรธรณี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดต้อง
คำ� นึงถึงหลักการพืน้ ฐานสำ� คัญของการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ การยอมรับมิตวิ ฒ
ั นธรรมในการพัฒนา
การส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การขยายขอบเขตของการมีสว่ นร่วมในวัฒนธรรม และการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานของเครือข่าย คือ ส่งเสริมกระบวนการจัดหาองค์ประกอบพิเศษในการผลิต
ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตทีเ่ สริมซึง่ กันและกัน ส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ภายในเครือข่าย ส่งเสริมพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอระหว่างสมาชิกเครือข่าย
และส่งเสริมการท�ำการตลาด การวิจัยและการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะ
การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรราชบุรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการสร้างเครือข่ายสัมมาชีพ
โอ่งมังกรราชบุรี นี้ นอกจากทีส่ มาชิกเครือข่ายจำ� เป็นต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ยังจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นช่องทาง
การสร้างรายได้ที่ก�ำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันด้วย
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่มารดาวัยรุ่น เพื่อให้เกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เนือ่ งจากการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานัน้ เป็นการลงทุนที่คมุ้ ค่า
ส�ำหรับมารดาและทารก อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และเกิดการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืน แต่จากข้อมูลพบว่าอัตราการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาในประเทศไทยของมารดาวัยรุน่ อยูใ่ นระดับต�ำ่ เนือ่ งจากขาด
ความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและขาดประสบการณ์ มารดาวัยรุน่ จึงเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล กลัว รูส้ กึ ไม่มนั่ ใจ และ
รูส้ กึ สูญเสียพลังอ�ำนาจ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาได้ มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์
พิสจู น์วา่ การเสริมสร้างพลังอำ� นาจสามารถทำ� ให้เกิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองซึง่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนัน้ มารดาวัยรุน่ ครอบครัว และบุคลากรทีมสุขภาพควรสนับสนุนการใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ให้มารดาวัยรุน่ สามารถค้นหาปัญหา และเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่งผลให้มารดาวัยรุน่ เกิดการรับ
รู้ความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาให้ประสบความส�ำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา มารดาวัยรุ่น
Abstract
This article aims to present the empowerment for adolescent mothers to promote breastfeeding self-efficacy.
Because breastfeeding is the worthwhile investment for mother and baby. Additionally, breastfeeding can reduce
public health problems, as well as social and economic problems. However, breastfeeding rates of adolescent mothers
in Thailand be below because they are defective of physical and psychological maturation and experience, lead to
stress, anxiety, fear, unconfident behavior, and lost self-efficacy. They cannot solve problems for breastfeeding. There
are historical evidences to prove that the empowerment are able to build a self-efficacy to lead to any successful
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goal attainment. Therefore, adolescent mother, family, and health care team should encourage the empowerment for
adolescent mothers to discuss problems and identify the solution to resolve a problem on their own, resulting in high
self- efficacy for continued and sustained breastfeeding.
Keywords: empowerment, breastfeeding, adolescent mothers
บทน�ำ

ปัจจุบันพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (teenage pregnancy or adolescent pregnancy) เป็นจ�ำนวนมาก โดยเริ่ม
ต้นจากปี พ.ศ. 2554 เริ่มพบข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นจ�ำนวน 1.4 เท่า ทั้งนี้พบจ�ำนวนมารดาอายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี จ�ำนวน 133,176 คน หรือ ร้อยละ 16.6 ของมารดาทุกกลุ่มอายุ [1] จากสถิติของกรมอนามัยในปี พ.ศ. 2560
พบว่า มีจ�ำนวนหญิงวัยรุ่นคลอดบุตร จ�ำนวน 84,578 คน หรือ ร้อยละ 12.8 ของการคลอดในหญิงไทยทั้งหมด ซึ่งลดลง
จากการสำ� รวจในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของสถานการณ์ปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ในประเทศไทยนัน้
ยังถือว่าอยูใ่ นระดับทีร่ นุ แรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ทัง้ ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวมทัง้ สิน้ [2] จากการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในหลากหลายมุมมอง พบว่า สามารถส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ครอบครัว และสังคมกับมารดาวัยรุน่ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
อีกทั้งยังพบปัญหาด้านจิตสังคม ปัญหาการทารุณกรรมและสัมพันธภาพของมารดาและทารก ปัญหาด้านการปรับตัว
และแบบแผนในการด�ำเนินชีวิต เป็นต้น [3-4] ตลอดจนผลกระทบต่อทารกที่เกิดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่
เป็นสาเหตุให้ทารกคลอดก่อนก�ำหนด และมีนำ�้ หนักน้อย ทัง้ นีเ้ ด็กทีม่ นี ำ�้ หนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมแสดงให้เห็น
ถึงการได้รับอาหารไม่เพียงพอของทารกในครรภ์ จึงท�ำให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตช้า (Intra Uterine Growth
Retardation : IUGR) ท�ำให้การพัฒนาทางสมองไม่ดี เด็กกลุ่มนี้จึงมีความสามารถทางสติปัญญาต�่ำ ความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านอารมณ์ และความสามารถในการเรียนรู้ต�่ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการเรียนในระยะยาว [3-7]
ทั้งนี้รัฐบาลได้ก�ำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มาเป็นกรอบในการพัฒนาคนไทยในอนาคตให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศ [8] ซึ่งการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานั้นมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนของประเทศ เนือ่ งจากเป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าส�ำหรับทารกและมารดา [3, 9] สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dylan
Walters et al. ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พบว่า มารดาที่เลี้ยงบุตรด้วยน�้ำนมของตนเอง น้อยกว่า 2 ปี จะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและเสียชีวิต
ในที่สุด มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,981 ราย ซึ่งท�ำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายประจ�ำปี เป็นจ�ำนวนเงิน 17.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนี้ยังพบว่า หากประชากรในประเทศสามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลเด็กเกีย่ วกับโรคปอดอักเสบ (Pneumonia ) และภาวะอุจจาระร่วง (Diarrhea) เนือ่ งจากผลการศึกษา
พบว่าการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาสามารถป้องกันการเสียชีวติ ของเด็กเนือ่ งจากโรคปอดอักเสบและภาวะอุจจาระร่วงได้
มากถึง ร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการเสียชีวิตของมารดาจากโรคมะเร็งเต้านม (Breast cancer) ร้อยละ 10
ตลอดจนพบว่าเด็กทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา จะมีความสามารถทางสติปญ
ั ญาทีด่ กี ว่าเด็กทีไ่ ม่ได้รบั นมมารดา
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพประชากรของประเทศ และสามารถสร้างก�ำไรที่สูงขึ้น อาจมีจ�ำนวนมากถึง ร้อยละ 0.5
ของรายได้ประชาชาติทั่วโลก [10]
สอดคล้องกับผลการศึกษาทีพ่ บว่า การให้ทารกแรกเกิดได้รบั นมมารดาจะสามารถช่วยลดการเกิดปัญหาสุขภาพ
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ต่าง ๆ แก่ทารกได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างรากฐานการเจริญเติบโตของสมอง เพราะมีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ที่มีสาร
ช่วยสร้างเซลล์สมอง เส้นใยประสาท จอประสาทตา ท�ำให้เด็กที่ได้รับนมมารดามีระดับพัฒนาการและความฉลาดทาง
สติปัญญาดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมมารดา นอกจากนี้สารอาหารในน�้ำนมมารดายังช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคท�ำให้ทารก
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย การให้อาหารอื่นเป็นสิ่งแปลกปลอมแก่ทารกเพราะร่างกายยังไม่สามารถย่อยได้ ทารกจะเกิด
อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อยและรับประทานนมมารดาได้น้อย ท�ำให้ทารกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญ
เติบโตเต็มศักยภาพ นอกจากนั้นการให้อาหารอื่น ๆ ถ้าเตรียมไม่สะอาดอาจท�ำให้อุจจาระร่วงหรือแพ้โปรตีนนมวัว
ดังนัน้ มารดาควรเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว 6 เดือนและเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาต่อไปควบคูก่ บั อาหารตาม
วัยจนทารกอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น [7][10-11]
อย่างไรก็ตาม แม้พบข้อมูลของประโยชน์จากการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาเป็นอย่างมาก แต่จากข้อมูลการส�ำรวจ
อัตราการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาขององค์การยูนเิ ซฟในปี ค.ศ. 2016 จำ� นวน 194 ประเทศ พบว่าอัตราการเลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดาเพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน (exclusive breastfeeding) มีเพียงร้อยละ 40 ซึ่งเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่
ตั้งเป้าหมายการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน คือไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 50 โดยต้องบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2025 [12] ส�ำหรับในประเทศไทยพบสถิติทารกที่ได้รับนมมารดาเพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 23.1
เท่านัน้ [2] ซึง่ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยยังคงมีอตั ราการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาค่อนข้างต�ำ่ และไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายที่กำ� หนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาทีต่ งั้ ครรภ์ในวัยรุ่น มีข้อมูลพบว่าอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ในมารดาวัยรุน่ อยูใ่ นระดับตำ�่ เนือ่ งจากมารดาวัยรุน่ ขาดความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและขาดประสบการณ์ มารดา
วัยรุ่นจึงเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล กลัว รู้สึกไม่มั่นใจ และรู้สึกสูญเสียพลังอ�ำนาจ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ [3]
ดังนัน้ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (empowerment) ให้มารดาวัยรุน่ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากพบว่า
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจเป็นแนวคิดในการศึกษาที่ท�ำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเอง สามารถน�ำมาพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ [13-19] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง (Self-efficacy) เนือ่ งจากหากบุคคลเกิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองจะท�ำให้บคุ คลนัน้ เกิดความ
มัน่ ใจเกีย่ วกับความสามารถของตนเอง ทีจ่ ะจัดการและดำ� เนินการกระท�ำพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และ
การรับรู้ความสามารถของตนเองนี้จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก�ำหนดการตัดสินใจ และสามารถเลือก
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และพยายามที่จะปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง [20] นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษา
วิจัยเป็นจ�ำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้มารดาหลังคลอดจนเกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง จะเป็นตัวบ่งชีแ้ ละเป็นปัจจัยทำ� นายทีส่ ำ� คัญต่อพฤติกรรมการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา [14][21-26] เนือ่ งจาก
เมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง หรือรู้สึกมีอ�ำนาจในการดูแลตนเอง จะเกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
แนวทางที่ตนเองเลือกให้ประสบความส�ำเร็จท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้น [14][20]
บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการน�ำเสนอแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่มารดาวัยรุ่น เพื่อให้เกิด
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด น�ำมาสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึ้นของมารดาและทารก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน ตลอดจนสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Breast feeding)
น�้ำนมมารดาจัดเป็นสารอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการส�ำหรับทารกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีสารอาหารและ
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แร่ธาตุมากกว่า 200 ชนิด และที่ส�ำคัญในน�้ำนมมารดาจะมีสารช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ส�ำคัญ ได้แก่ กลุ่มอิมมูโน
โกลบูลิน (Immunoglobulin) พบได้ทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบเอนไซม์ที่มีมากกว่า 20 ชนิด ซึ่งมีความจ�ำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของทารก และช่วยย่อยสารอาหาร [11] ด้วยเหตุนอี้ งค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Children’s Fund; UNICEF) และองค์การอนามัยโลกจึงได้รเิ ริม่ โครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก (Baby Friendly
Hospital Initiative) ขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาลกระตุ้นและส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาผ่านบันได 10 ขั้นสู่
ความส�ำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา [27-29] ดังนี้
1. มีนโยบายการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทีส่ อื่ สารกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทุกคนได้เป็นประจ�ำ
2. ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน ให้มีทักษะที่จะน�ำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
3. ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
4. ช่วยมารดาเริ่มให้ทารกดูดนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด
5. แสดงให้มารดารู้ถึงวิธีเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และวิธีท�ำให้น�้ำนมยังคงมีปริมาณพอเพียง แม้ว่ามารดาและ
ทารกจะต้องแยกจากกันก็ตาม
6. อย่าให้นำ�้ หรือนมผสม หรือสารอาหารอืน่ ๆ แก่ทารกแรกคลอด นอกจากนมมารดาเท่านัน้ เว้นแต่จะมีขอ้ บ่งชี้
ทางการแพทย์
7. ให้มารดาและทารกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง (rooming in)
8. สนับสนุนให้ทารกได้ดูดนมมารดาทุกครั้งตามที่ทารกต้องการ
9. อย่าให้ทารกดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม หรือหัวนมหลอก (pacifier)
10. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และส่งมารดาไปติดต่อกลุ่มดังกล่าว
เมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก
แนวปฏิบัติของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ในระยะก่อนคลอดควรมีการตรวจเต้านม หัวนมและความยืดหยุ่นของลานนมของมารดาระหว่างตั้งครรภ์
ด้วยว่ามีความผิดปกติที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการให้นมบุตรหรือไม่ เช่น หัวนมบอด หัวนมสั้น เป็นต้น และควรได้รับ
การแก้ไขหากตรวจพบ ส�ำหรับการดูแลเต้านมในระยะนี้อาจใช้สบู่อ่อนและน�้ำสะอาด ไม่ควรทาโลชั่น หรือสารอื่น ๆ
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดการอุดตันของท่อน�ำ้ นม ต่อมาในระยะหลังคลอด ทารกควรได้รบั นมมารดา
เร็วที่สุดโดยเฉพาะภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ควรส่งเสริมให้มารดาและบุตรอยู่ห้องเดียวกันตลอดเวลา เพื่อให้
นมได้สะดวกและบ่อยตามทีท่ ารกต้องการ แม้ปริมาณน�ำ้ นมอาจยังมีปริมาณน้อยแต่เพียงพอกับความต้องการของทารก
เนื่องจากทารกในระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอด ต้องการอาหารไม่มากและทารกยังมีความจุกระเพาะอาหารน้อย แต่ควร
กระตุ้นให้ทารกดูดนมบ่อยครั้ง เพื่อจะช่วยให้เต้านมสร้างน�้ำนมได้มากขึ้นในภายหลัง ภายหลังจากให้นมมารดาเสร็จ
แล้วให้เช็ดหรือปล่อยให้หัวนมแห้งแล้วจึงใส่ยกทรงที่มีขนาดพอดี และมารดาควรดื่มน�้ำทดแทน 1-2 แก้วหลังให้นม
ทารกทุกครั้ง [30]
ในกรณีทมี่ ารดาต้องไปทำ� งานนอกบ้าน ควรให้ทารกดูดนมจากเต้าก่อนและหลังทำ� งาน ส่วนช่วงทีอ่ ยูท่ ที่ ำ� งาน
ควรบีบหรือปั๊มน�้ำนมเก็บไว้ทุก 3 ชั่วโมง น�้ำนมที่ได้จากการบีบหรือปั๊มควรเก็บในขวดนมและปิดฝาให้เรียบร้อย
หรืออาจเก็บในถุงเก็บน�้ำนมมารดา หลังจากนั้นให้น�ำไปแช่ในตู้เย็นทันทีหรือแช่ในกระเป๋าที่มีแผ่นให้ความเย็นแทน
ทั้งนี้การเก็บรักษาน�้ำนมที่บ้านสามารถเก็บได้นานต่างกันขึ้นกับอุณหภูมิของแหล่งที่เก็บ หากตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศา
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เซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 5 วัน หากเก็บในช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็น 1 ประตู (อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส) และ 2 ประตู
(อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บได้นาน 2 สัปดาห์ และ 3-6 เดือน ตามล�ำดับ และหากเก็บในช่องแช่แข็งแบบ
เย็นจัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน [31] นอกจากนีม้ ารดาจะต้องสังเกตจากอาการทีแ่ สดง
ถึงทารกได้รับนมเพียงพอ ได้แก่ ทารกหยุดดูดและปล่อยหัวนมเอง สามารถนอนหลับประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังมื้อนม
ถ่ายอุจจาระ 4-6 ครั้งต่อวัน/ปัสสาวะ 3-8 ครั้งต่อวัน และน�้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 กรัม/เดือน ใน 6 เดือนแรก
เป็นต้น [11]
ทั้งนี้จากการศึกษาของวิโรจน์ ฉิ่งเล็ก, วารุณี เกตุอินทร์ และอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสําเร็จส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรับรู้ประโยชน์ของนมมารดา การมีตัวแบบที่เลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดา และสิ่งที่เอื้อต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่น ทั้งนี้อุปสรรคของความสําเร็จในการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเกิดจากการได้รับอิทธิพลการให้นมจากครอบครัว การไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยตนเอง ปัญหา
ด้านสุขภาพและหัวนม และการขาดความเข้าใจในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ดังนั้นมารดาวัยรุ่นจึงมีความต้องการ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และความต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวเพื่อให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ประสบความสําเร็จ [32]
ด้วยเหตุนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมารดาวัยรุ่น โดย
ใช้หลักการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้มารดาวัยรุ่นสามารถเรียนรู้ในการสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่ตนเอง จนเกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาทักษะในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ซึ่งสามารถสร้าง
ความภาคภูมิใจในการแสดงบทบาทของมารดาในการให้นมบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่มารดาวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดา
การตั้งครรภ์วัยรุ่น คือ การตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุ ระหว่าง 10-19 ปี เมื่อนับถึงก�ำหนดคลอด ซึ่งสอดคล้อง
กับนิยามของประเทศไทยที่กล่าวว่า มารดาวัยรุ่น หมายถึง หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี โดยนับอายุถึงวัน
คะเนก�ำหนดคลอด [3] ซึ่งผลกระทบของการตั้งครรภ์ที่มีต่อตัวมารดาวัยรุ่น มีทั้งผลกระทบทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านครอบครัวและสังคม ส่งผลให้มารดาวัยรุ่นต้องแบกรับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติในชีวิต การจะก้าวข้ามผ่าน
ช่วงนีไ้ ปได้ ตัววัยรุน่ เองต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก [3-6] จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีท่ กุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องให้ความช่วย
เหลือ ประคับประคอง ให้ค�ำแนะน�ำ และสนับสนุนให้มารดาวัยรุ่นสามารถพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง เกิดการปรับ
ตัวต่อการแสดงบทบาทในการเลีย้ งดูบตุ รอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา ทัง้ นีแ้ นวคิด
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจได้ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สามารถน�ำมาใช้
ในการพัฒนาให้บคุ คลเกิดการเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเอง สามารถน�ำมาพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเสริมพลังอ�ำนาจ เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชนให้มีพลังเข้มแข็งใน
การด�ำเนินชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพสังคมที่ตนอยู่ ส่งผลให้บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชน มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�ำเนินกิจกรรม สามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงพลังต่อต้าน
อิทธิพลต่างๆในการสร้างจิตส�ำนึกใหม่ทเี่ กิดจากความเชือ่ มัน่ ภายในตนเอง ซึง่ นำ� ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทีต่ นต้องการ
อย่างเหมาะสม [13-19] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากหากบุคคลเกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองจะท�ำให้บคุ คลนัน้ เกิดความมัน่ ใจเกีย่ วกับความสามารถของตนเอง ทีจ่ ะจัดการและดำ� เนินการ
กระท�ำพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนีจ้ ะมีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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พฤติกรรม ก�ำหนดการตัดสินใจ และสามารถเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และพยายามที่จะปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว
ได้อย่างต่อเนื่อง [20]
ดังนัน้ แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำ� นาจทีส่ อดคล้องกับแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง จึงเป็นแนวคิด
ในการศึกษาที่ท�ำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างความ
สามารถของบุคคล ท�ำให้รสู้ กึ มัน่ คง มัน่ ใจ มีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง และสามารถจัดการกับสถานการณ์
และปัญหาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน�ำมาพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้มีผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้มารดา
หลังคลอดจนเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง จะเป็นตัวบ่งชี้และเป็นปัจจัยท�ำนายที่ส�ำคัญต่อพฤติกรรมการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดา อาทิ Cinar Nursan, Kose Dilek, and Altinkaynak Sevin ได้ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ในช่วง 0-3 เดือน และปัจจัยที่มีผลต่อการให้นมบุตร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน อายุ
การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ และชนิดของการคลอดบุตรของมารดา ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของมารดาที่ได้รับการฝึกอบรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นแก่มารดาที่ให้
นมบุตรนั้น มีระดับคะแนนสูงกว่ามารดาที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าว และมีความแตกต่างกันของระดับคะแนน
อย่างมีนัยส�ำคัญ [22] ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรด้านสุขภาพทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมิน
ระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามาก่อน หากพบว่ามีระดับคะแนนที่ต�่ำควรมีโอกาสให้ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
หรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
สอดคล้องกับ Anteneh Girma Minas and Makombo Ganga-Limando ที่ศึกษาความคาดหวังหรือทัศนคติที่เป็น
บวก และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สามารถน�ำมาใช้ท�ำนายพฤติกรรมการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดา ของมารดาทีต่ งั้ ครรภ์และผ่านการคลอดในครัง้ แรกในประเทศเอธิโอเปีย ข้อค้นพบทีไ่ ด้คอื การคาด
การณ์การรับรู้ความสามารถของตนเองและผลลัพธ์ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จะเป็นสิ่งที่ท�ำนายได้อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติของพฤติกรรมการให้นมบุตรด้วยนมมารดาในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึงการให้นมมารดาเพียง
อย่างเดียว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ดังนัน้ การปรับปรุงการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเลีย้ งบุตรด้วยนม
มารดาในสตรีวัยรุ่นสามารถท�ำได้ โดยมีการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่วัยรุ่นและสตรีที่เริ่มตั้งครรภ์
เป็นครั้งแรก โดยการให้ความรู้ด้านสุขภาพเป็นรายบุคคล ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนเรื่องการให้นม
มารดาเพียงอย่างเดียว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน รวมถึงประโยชน์ที่คาดหวังที่จะเกิดกับมารดา ทารก ครอบครัว
และชุมชนโดยรวม [24]
นอกจากนี้ Hanne Kronborg, Else Foverskov, Michael Væth and Rikke D. Maimburg ได้ท�ำการศึกษาอิทธิพล
ของความตัง้ ใจและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการให้นมบุตรคนแรกและคน
ต่อไป โดยท�ำการศึกษาแบบย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี ของมารดาหลังคลอดในประเทศเดนมาร์ก ผลการศึกษา
พบว่าระยะเวลาของการให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวแก่บุตรคนแรก มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับระยะ
เวลาของการให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวแก่บุตรคนถัดไป และยังมีความสัมพันธ์กับกับความตั้งใจและการรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวแก่บุตรคนถัดไปร่วมด้วย ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ
ระยะเวลาการให้นมบุตรก่อนหน้านีซ้ งึ่ อาจเป็นการแสดงออกถึงประสบการณ์การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาก่อนหน้านัน้
มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความตั้งใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในอนาคต
[26] ดังนั้นความตั้งใจและการรับรู้ความสามารถตนเองที่เป็นปัจจัยทางจิตสังคมที่ส�ำคัญนี้ เป็นประเด็นที่ต้องให้ความ
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สำ� คัญและพิจารณา เพือ่ ดำ� เนินการเสริมสร้างพลังอำ� นาจเพือ่ ส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาตั้งแต่การตั้งครรภ์ครั้งแรก ตลอดจนวางแผนสนับสนุนให้การช่วยเหลือการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาใน
การตั้งครรภ์ครั้งถัดไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับประเทศไทยได้มีผู้ศึกษาวิจัยเป็นจ�ำนวนมากเช่นกันที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้
มารดาหลังคลอดจนเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อาทิ ผลการศึกษาวิจัยของ
ปิยาพร สินธุโคตร ที่ศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการให้นมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของ
มารดา ปริมาณน�ำ้ นมและการเปลีย่ นแปลงของน�ำ้ หนักตัวในทารกเกิดก่อนกำ� หนด ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
การรับรู้ความสามารถของมารดาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ตลอด
จนค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้ำนมของมารดาที่บีบเก็บได้ในกลุ่มทดลองมีจ�ำนวนมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ [33] นอกจากนี้ อติพร ศิวชิ ยั ได้ศกึ ษาผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลเพือ่ เสริมสร้างพลังอำ� นาจต่อการปรับตัว
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาที่มีทารกคลอดก่อนก�ำหนด ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างพยาบาลกับมารดาโดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล ตลอดจนการค้นหาปัจจัย
ขัดขวางความสำ� เร็จในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา จากนัน้ ใช้การสร้างพลังในการแก้ปญ
ั หาโดยร่วมกันวางแผนจัดการ
กับปัญหาด้วยการสนับสนุนของพยาบาลในการช่วยให้มารดาท�ำความเข้าใจกับปัญหาต่าง ๆ และให้เห็นความส�ำคัญ
ของการให้นมมารดาอย่างน้อย 6 เดือน ร่วมกับการเสริมแหล่งพลังอ�ำนาจ โดยการสนับสนุน เอื้ออ�ำนวยข้อมูลความรู้
สาธิตและฝึกทักษะการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา และมีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจด้วยตนเอง ทัง้ นีม้ กี ารติดตาม เอือ้ อ�ำนวย
ทรัพยากรต่างๆ สร้างแรงจูงใจร่วมกับการให้ก�ำลังใจ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่มารดา ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า
ในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมฯ หลังจากได้รับโปรแกรมฯ มีการปรับตัวในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสูงกว่ามารดากลุ่ม
ที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ [22] ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคณะ
ที่พบว่าเมื่อมารดาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบกับการได้รับค�ำ
ชมเชยและก�ำลังใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแหล่งพลังอ�ำนาจการสนับสนุนทางสังคม ความรู้ และการรับรู้ด้วยปัญญา
ท�ำให้มารดาที่มีทารกคลอดก่อนก�ำหนดมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามากยิ่งขึ้น [21]
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจนั้นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ในการเสริมสร้าง โดย
ปกติบุคคลสามารถเกิดกระบวนการในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในตนเองจนเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองได้
หากบุคคลนั้นสามารถเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่เหมาะสม มีการลงมือปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมาะสม เนื่องจากการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นได้รับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นและการรับรู้คุณค่า
ในความสามารถของตัวเองว่าสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้นมารดาวัยรุ่น ครอบครัว และบุคลากรด้าน
สุขภาพทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องควรมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการเสริมสร้างพลังอำ� นาจเพือ่ ส่งเสริมการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดาแก่มารดาวัยรุน่ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การให้นมบุตรของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่มารดาวัยรุน่ เพือ่ ส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
แนวทางการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้มารดาวัยรุน่ เกิดการเรียนรูจ้ นนำ� ไปสูก่ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองในทีส่ ดุ นำ� มาสูค่ วามสำ� เร็จในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาสามารถทำ� ได้ ดังนี้ [3]
[13-14] [22] [24] [26] [32] [34]
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1. การสนับสนุนให้มารดาวัยรุ่นมองเห็นความส�ำคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การยอมรับ
การตั้งครรภ์ การปรับบทบาทการเป็นมารดา และเชื่อว่าตนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ ซึ่งน�ำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมารดา
และทารก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน
2. มารดาวัยรุ่นและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนบุคลากรด้านสุขภาพทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรรวมกันเป็นกลุ่ม
และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างพลังในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การเลือกประเด็นในการเรียนรู้ที่น่าสนใจและ
มีความสำ� คัญต่อการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรคต่าง ๆทีข่ ดั ขวางความสำ� เร็จ
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา นอกจากนี้ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม การสนทนา การจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจโดยเริ่มตั้งแต่การค้นหาสภาพ
การณ์จริงเพื่อประเมินความรู้ จากนั้นมีการสะท้อนคิดเพื่อให้พัฒนาความรู้สึกมีพลังอ�ำนาจในการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดา จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มารดาวัยรุ่นรู้สึกมั่นใจและคงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมมารดา โดยมี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง การรวมกลุ ่ ม นี้ จ ะท�ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า มี
พลังสนับสนุนมากพอที่จะท�ำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้ตาม
ที่ต้องการ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติในทางบวก หรือการรับรู้ความสามารถของตนเอง น�ำมา
สู่ทักษะการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที หรือภายหลัง
เมื่อได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบกับการได้รับค�ำชมเชยและก�ำลังใจอย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ ควรมีนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน
โดยมุ่งเน้นให้มีการส่งข้อมูลที่ระบุถึงความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรค ที่ขัดขวางความส�ำเร็จของการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาในมารดาวัยรุน่ ทุกราย หรือมีปญ
ั หาตัง้ ครรภ์ในขณะทีย่ งั ไม่พร้อมโดยเริม่ ตัง้ แต่แผนกฝากครรภ์ ไปถึงแผนกห้อง
คลอด และหลังคลอด ซึง่ จะต้องให้ความสำ� คัญต่อทัศนคติและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการเลีย้ ง
บุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน หากพบว่ามารดารายใดมีทัศนคติในเชิงลบ และมีระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในระดับที่ต�่ำ ควรได้รับการฝึกปฏิบัติ หรือเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ โดยเริม่ ตัง้ แต่ให้การสนับสนุน เอือ้ อำ� นวยข้อมูลความรู้ สาธิตและฝึกทักษะการเลีย้ งบุตรด้วยนม
มารดา และมีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจด้วยตนเอง มีการติดตาม เอื้ออ�ำนวยทรัพยากรต่าง ๆ สร้างแรงจูงใจร่วมกับการ
ให้ก�ำลังใจ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่มารดาวัยรุ่น เพื่อน�ำมาสู่การเพิ่มระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จนเกิดความมั่นใจ และสามารถปรับตัวต่อบทบาทของมารดาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
มีการเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนื่อง
4. หน่วยงานหรือองค์กรทุกภาคส่วนทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง ควรเห็นความส�ำคัญต่อปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และ
ผลกระทบทีต่ ามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือปัญหาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาทีย่ ังไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนด
ของประเทศ ซึ่งทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุนทางสังคม โดยการประเมินทั้งความรู้และทัศนคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดา สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ติดตามเยี่ยมมารดาวัยรุ่นหลังคลอด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ
มีการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจใช้การสื่อสารที่ทันสมัยโดยจัดตั้ง Line group
หรือ Facebook เพื่อซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาแก่มารดาวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเห็นความส�ำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของมารดาวัยรุ่นในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ หรือการสร้างพลัง
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ให้ตัวบุคคลให้มีการพัฒนาแนวคิดของตนเองในทางที่ดี เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง จนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาจนบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
บทสรุป
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาให้ประสบ
ความส�ำเร็จต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ตลอดจนการสนับสนุนและการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
ซึง่ บุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนหน่วยงานและองค์กรทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องจะต้องช่วยผลักดันให้การเลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดาประสบความส�ำเร็จต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจแก่มารดาวัยรุ่น
ให้สามารถค้นหาปัญหา เข้าใจปัญหา และเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่งผลให้มารดาวัยรุ่นมีการรับรู้
ความสามารถในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถท�ำนาย
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในระยะต่อไปได้ อันจะส่งผลดีทั้งในระดับบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
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การส่งบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บทความที่จะได้รับ
การเผยแพร่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างน้อย 3 ท่านต่อ
1 บทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
โดยบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การพิจารณาตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นกรรมสิทธิ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ห้ า มน� ำ ข้ อ ความทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นไปพิ ม พ์ ซ�้ำ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าต
จากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารฯ
เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิค
การพิมพ์กองบรรณาธิการฯ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นวารสารกลุม่ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ก�ำหนดพิมพ์เผยแพร่
วารสารมีก�ำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
		 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
		 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
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ข้อก�ำหนดของบทความต้นฉบับ
ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชั่น 2003 หรือ 2007 หน้ากระดาษ
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ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด

ชือ่ ผูเ้ ขียนภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว้นห่างจากผูเ้ ขียนภาษา
ไทย 1 บรรทัด
หน่วยงาน สถานที่ท�ำงาน หรืออีเมลของผู้เขียนพิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า
บทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้อหาในบทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New
ตัวปกติ ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ ซึ่งควรประกอบด้วยรายละเอียดโดยสรุปของวัตถุประสงค์การวิจัย
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ค�ำส�ำคัญ 3-5 ค�ำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma
โดยเว้นห่างจากบทคัดย่อ 1 บรรทัด
Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้อหาใน Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New
ตัวปกติ ขนาด 14 pt ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทคัดย่อและการเขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้านภาษา
		
Keywords มี 3-5 ค�ำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt เว้นห่างจาก abstract 1 บรรทัด
บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงล�ำดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน, หน่วยงาน,
บทคัดย่อ, ค�ำส�ำคัญ, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามด้วยเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องภาษาไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเป็นแบบ 1
คอลัมน์
เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเป็นแบบ
คอลัมน์ 1 คอลัมน์
ตารางและภาพประกอบ
		
ตาราง
		 ให้ระบุชื่อตารางที่กระชับและสื่อถึงเนื้อหาในตารางโดยพิมพ์เหนือตาราง (ชิดซ้าย) และเรียงล�ำดับตาราง
ด้วยตัวเลขอารบิกจากน้อยไปมากตามล�ำดับ (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2, Table 1, Table 2) ซึ่งในตารางอาจใช้ตัวย่อ
ได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มเติมใต้ตารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชัดเจน หากจ�ำเป็นต้องระบุที่มาของตารางให้ระบุใน
รูปแบบของการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา)
		 ภาพประกอบ
		 ให้ระบุชื่อภาพประกอบให้ระบุที่มาไว้ใต้รูปภาพ (จัดกลาง) กรณีที่มีรูปภาพหลายภาพ ให้ระบุล�ำดับของ
รูปภาพ (รูปที่ 1, รูปที่ 2, Figure 1, Figure 2) หากจำ� เป็นต้องระบุทมี่ าของรูปภาพให้ระบุในรูปแบบของการอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา) และหากเป็นรูปภาพที่ผู้เขียนจัดท�ำหรือถ่ายรูปนั้นเองให้ระบุหลัง
จากชื่อภาพหรือค�ำอธิบายใต้ภาพด้วยข้อความดังนี้ “(ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย)” แนบไฟล์ภาพประกอบที่ใช้ในบทความ
โดยบันทึกแต่ละไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภาพต้องคมชัดและมีขนาดที่สามารถเห็นรายละเอียด
ได้อย่างครบถ้วน
เอกสารอ้างอิง ให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามล�ำดับตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยยึด
วิธีการเรียงตามพจนานุกรม และใช้วิธีการอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)

การเขียนเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างหรือถูกกล่าวในบทความ การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้รปู แบบแวนคูเวอร์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
		 เมือ่ สิน้ สุดข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิง ใส่หมายเลขอ้างอิงไว้ในวงเล็บใหญ่ โดยใช้เลขอารบิก เช่น [1] หรือ
[1, 5] หรือ [1-3]
2. การอ้างอิงท้ายบทความ
		 2.1 วารสาร
			 ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง; ชื่อวารสาร: ปีที่พิมพ์; ปีที่ของวารสาร; เล่มที่; หน้า เช่น
			 [1] นวลจันทร์ วันเพ็ญผ่อง. การบูรณาการข้อมูลประชากร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2554; 3: 20-29.
			 [2] จิราภรณ์ จันทร์จร. การใช้โประแกรม EndNote: จัดการเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์
เวชสาร 2551; 52: 241-53.
			 [3] Kane RA, Kane RL. Effect of genetic for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med
2009; 361: 298-9.
			 หากเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง
กรณีมีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก และคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma-,) แล้วตามด้วย et al.
(ในภาษาอังกฤษ) หรือ และคณะ (ในภาษาไทย).
			 [1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The crinical
course of advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361: 1529-38.
			 [2] จริยา เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพันธ์ ตันติวงศ์, กรุณา บุญสุข, อิงอร นิลประดับ,
พุฒฑิพรรณี วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเสี่ยงและประสิทธิผลของการผ่าตัดต่อมลูกหมาก. จดหมายเหตุ
ทางแพทย์ 2545; 85: 1288-95.		
		 2.2 วิทยานิพนธ์
			 ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา). เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้ปริญญา. เช่น
			 [1] เข็มทอง ศิรแิ สงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540 .
			 [2] Kaplan SJ, Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation].
St. Louis, MO: Washington University; 1995.
		 2.3 หนังสือ
			 ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. เช่น
			 [1] น�้ำทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและการจัดการความรู้.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซีเอที โซลูชั่น; 2551.
			 [2] Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New York:
Garland Publishing; 2001.

			 หนังสือที่ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม
			 [3] ภานุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ. รอยยิ้มของในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ล�ำพูน: ณัฐพลการพิมพ์;
2553.
			 [4] Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingstone; 1996.
2.4 อินเทอร์เน็ต
			 ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ/วัสดุ]. ปีที่พิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ ปี เดือน วันที่]. เข้าถึงได้จาก URL
address เช่น
			 [1] จิราภรณ์ จันทรจร. การเขียนรายงานการอ้างอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย์ [อินเทอร์เน็ต].
กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551 [เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2554]. เข้าถึงได้จาก: http://lib.
med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf
			 [2] Greenly W, Sandeman-Craik C, Otero Y, and Streit J. Case Study: Contextual Search for
Volkswagen and the Automotive Industry. [Internet]. 2011 [cited 2011 November 22]. Available from:http://www.
w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Volkswagen/
		
2.5 รายงานการประชุม (conference proceeding)
			 ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปีที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
			 [1] ฐิตพิ รรณ บรรลือทรัพย์, ปัญญา ทองนิล, กาญจนา บุญส่ง. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 3 ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลีย่ นแปลงกาญจนบุร;ี 7 กันยายน 2561;
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. จังหวัดกาญจนบุรี: 2561. 220-231.
การส่งต้นฉบับ
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ได้เรียบเรียงบทความนี้อย่างประณีตและได้ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
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( ......................................................................................... )
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

